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DDRREEPPTT  PPEENNAALL  
 
 
 
 

1. Comiterea infracțiunii de viol asupra unei persoane minore. Reținerea 
vinovăției inculpatului în comiterea infracțiunii. Aplicarea practicii CEDO în materia 
investigației penale. 
 

În cauza I.C. împotriva României (nr. 36934/08) privind o investigație inadecvată a acuzării unui viol 
de către o fată de 14 ani, CEDO a hotărât că s-a produs o încălcare a art. 3 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, constatându-se că autoritățile române au pus un accent nejustificat pe lipsa dovezilor 
reclamantei cum că a opus rezistență în timpul incidentului și și-au bazat concluziile doar pe declarațiile 
acuzaților, aceștia spunând că fata și-ar fi dat acordul pentru întreținerea relației sexuale, împreună cu faptul 
că nu existau urme de violență pe corpul ei; mai mult, nici procurorii și nici judecătorii implicați în caz nu au 
luat în considerare vârsta ei tânără și ușoara ei dizabilitate intelectuală. 

De asemenea, în cauza Milena Felicia Dumitrescu împotriva României din 24.03.2015 (nr. 
28440/07), CEDO a constatat încălcarea art. 3, sub aspect procedural, din Convenția Europeană a 
drepturilor și libertăților fundamentale, reţinând că instanţele naţionale trebuie să acorde o atenţie deosebită 
faptelor de natură sexuală comise asupra unor persoane vătămate minore, chiar dacă nu există urme de 
violenţă pe corpul lor, fiind necesar să se efectueze şi un raport de evaluare psihologică a persoanelor 
vătămate minore. 

Curtea a constatat că datorită deficienţei mintale uşoare, precum şi a comportamentului docil şi 
supus al persoanei vătămate minore, raportat la vârsta acesteia de doar 13 ani la data comiterii faptei, se 
explică lipsa unei opoziţii mai serioase a persoanei vătămate faţă de agresiunea fizică sexuală a inculpatului. 

 
Art. 218 alin. 3 lit. c) Cod penal 

Cauza I.C. împotriva României (nr. 36934/08)  
Cauza Milena Felicia Dumitrescu împotriva României din 24.03.2015 (nr. 28440/07) 

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

Se constată că prin sentinţa penală nr. 350 din data de 25.03.2016 pronunţată de Judecătoria 
Constanţa în dosarul penal nr. …/212/2015 s-a hotărât: 

„În temeiul art. 386 alin. 1 c.proc.pen., respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a 
încadrării juridice formulată de inculpatul [...] din infracţiunea de viol, prevăzut şi pedepsit de art. 
218 alin. 3 lit. c) c.pen. în infracțiunea de coruperea sexuală a minorului prevăzută de art. 221 alin. 1 
c.pen.. 

I. În temeiul art. 396 alin. 5 c.proc.pen. rap. la art. 17 alin. 2 c.proc.pen. şi  la art. 16 alin. 1 
lit. c) C. proc. pen., dispune achitarea inculpatului [...] pentru săvârșirea infracțiunii de viol, 
prevăzut şi pedepsit de art. 218 alin. 3 lit. c) c.pen.., întrucât nu există probe că inculpatul a 
săvârşit fapta. 

În temeiul art. 399 alin. 1 c.proc.pen. raportat la art. 241 alin. 1 lit. b) c.proc.pen., constată 
încetată de drept măsura controlul judiciar dispus prin încheierea fără număr din data de 
30.10.2015 a Judecătoriei Constanţa în dosarul 10305/212/2015, definitivă prin decizia nr. 413 din 
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data de 04.11.2015 dată în dosarul 10305/212/2015/a2 al Tribunalului Constanţa Secţia Penală. 
Măsura este executorie potrivit art. 399 alin. 4 c.proc.pen. 

În baza art. 404 alin. 4 lit. a) c.proc.pen. constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat la 
domiciliu din 17.03.2015 până la 04.11.2015. 

II. Ia act că persoana vătămată [...] nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. 
III. În temeiul 275 alin. 3 c.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat, aferente 

infracţiunii pentru care a fost dispusă achitarea, rămân în sarcina acestuia.  
...” 
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Din mijloacele de probă administrate, aşa cum au fost analizate la punctul I al prezentei 

hotărâri, nu rezultă elemente din care să se tragă concluzia că inculpatul [...] a realizat latura 
obiectivă a infracţiunii dedusă judecăţii.  

Există aspecte nelămurite ale cauzei, chiar şi după efectuarea cercetării judecătoreşti (în 
principal, lipsa urmelor traumatice în zonele indicate de către persoana vătămată, lipsa unei cercetări 
a locului faptei – exteriorul casei, iar nu a interiorului acesteia), situaţia de fapt învederată de 
organele de urmărire penală (în seara zilei de 12.03.2015, în intervalul orar 19.00 - 20.00, persoana 
vătămată [...], născută la 16.01.2002, a întreţinut un raport sexual normal prin constrângere cu 
inculpatul [...]) nefiind pe deplin dovedită. 

Instanţa nu trebuie să pornească de la ideea preconcepută că acuzatul a comis şi această 
acţiune, datorită singurului element care ar putea plasa pe inculpatul [...] în calitatea sa de autor 
(sărutul) şi care nu a fost negat de către inculpat, fiind interzise prezumţiile privind răspunderea 
penală a inculpatului. 

Prezumţia de nevinovăţie decurge - în esenţă - din cerinţa ca nicio persoană nevinovată să nu 
fie trasă la răspundere, constituind o garanţie pentru orice persoană că, în lipsa probelor de vinovăţie, 
nu poate fi condamnată. Instanţa porneşte de la premisa că procesul penal trebuie să asigure aflarea 
adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi la persoana inculpatului, orice 
persoană fiind considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale.  

Sarcina răsturnării acestei prezumţii revine organelor judiciare, care trebuie să stabilească 
vinovăţia inculpatului. Din moment ce prezumţia de nevinovăţie a fost ridicată la rang de principiu în 
art. 4 C. proc. pen., aceste dispoziţii legale corespunzând exigenţelor cerute de art. 6 alin. (2) din 
Convenţia europeană, care prevede că „orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată 
nevinovată, până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită", aşa cum rezultă din reglementările invocate, 
prezumţia de nevinovăţie poartă şi asupra sarcinii probei, aceasta revenind, de regulă, Ministerului 
Public, îndoiala profitând persoanei acuzate. Răsturnarea prezumţiei de nevinovăţie poate fi făcută 
numai prin probe certe de vinovăţie, orice îndoială se interpretează în favoarea inculpatului, potrivit 
regulii in dubio pro reo (art. 103 alin. 2 c.proc.pen.). 

Art. 16 alin. 1 lit. c) c.proc.pen. prevede că acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar 
când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă nu există probe că o persoană a săvârşit 
infracţiunea. În felul acesta, se acceptă posibilitatea existenţei anumitor probe în acuzarea 
inculpatului, însă ele să nu fie convingătoare. Reglementarea corespunde principiului fundamental de 
drept procesual in dubio pro reo- inexistenţa probelor suficiente pentru dovedirea vinovăţiei 
persoanei cercetate. 

Faţă de cele arătate, nu se poate susţine că există certitudinea că fapta încadrată prin actul de 
sesizare în dispoziţiile art. 218 alin. (3) lit. c) c.pen. a fost săvârşită de inculpat. Există îndoială câtă 
vreme din coroborarea tuturor probelor nu se poate reţine cu certitudine că el este persoana care a 
dezvirginat persoana vătămată sau că această dezvirginare s-a produs prin constrângere (cum 
persoana vătămată a indicat), probele în acuzarea inculpatului nu au caracter cert, nu sunt decisive şi 
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lasă loc unei nesiguranţe în privinţa vinovăţiei. Astfel, acesta este localizat în prezenţa persoanei 
vătămate în data de 12.03.2015, dar nu s-a probat acţiunea de întreţinere a raportului sexual normal a 
fost realizată de către acesta. În acest caz, îndoiala care rămâne este echivalentă cu o probă pozitivă 
de nevinovăţie ce conduce la achitarea inculpatului de către instanţă. 

Regula in dubio pro reo constituie un complement al prezumţiei de nevinovăţie, un principiu 
instituţional care reflectă modul în care principiul aflării adevărului, consacrat în art. 5 c.proc.pen., se 
regăseşte în materia probaţiunii. Ea se explică prin aceea că, în măsura în care dovezile administrate 
pentru susţinerea vinovăţiei celui acuzat conţin o informaţie îndoielnică tocmai cu privire la 
vinovăţia făptuitorului în legătură cu fapta imputată, autorităţile judecătoreşti penale nu-şi pot forma 
o convingere care să se constituie într-o certitudine şi, de aceea, ele trebuie să concluzioneze în 
sensul nevinovăţiei acuzatului şi să-l achite. 

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

greşita achitare a inculpatului [...], întrucât nu ar fi fost autorul acestei infracţiuni de viol, 
considerându-se că existenţa acestei infracţiuni poate fi reţinută fără echivoc în sarcina inculpatului 
[...]; în acest sens, s-a făcut referire la depoziţia persoanei vătămate [...], care a fost prezentă şi în faţa 
instanţei de apel, într-o anumită stare, poate din cauza vieţii grele, a lipsei de cultură atât a adulţilor, 
cât şi a copiilor dintr-o anumită comunitate, care a susţinut acelaşi lucru în faţa instanţei de fond şi în 
faza de urmărire penală, maniera în care a fost violată de către fratele concubinei tatălui, fiind o 
persoană în care avea încredere, întrucât locuiau şi gospodăreau în acelaşi imobil, persoana vătămată 
fiind ea însăşi un copil, respectiv cum inculpatul a venit, i-a cerut cizmele tatălui, i-a pus mână la 
gură, a dus-o în spatele casei unde a violat-o, un singur act sexual normal, întreţinut prin 
constrângerea acesteia, act sexual care se coroborează cu probele certe, respectiv raportul de 
expertiză medico-legală care atestă prezenţa în data de 12.03.2015 a unui act sexual, a unei activităţi 
sexuale asupra persoanei vătămate care până la acel moment nu-şi începuse activitatea sexuală, dar şi 
prezenţa unor excoriaţii, leziuni traumatice pe antebraţul drept de dimensiunile indicate în actul 
medico-legal, specifice unei persoane care este întinsă pe sol, pe pătură, după cum a relatat persoana 
vătămată în spatele casei; s-a mai solicitat a se avea în vedere şi declaraţia martorei [...] care relevă 
lipsa din domiciliu ca urmare a prezenţei din domiciliul bunicii unde s-au dus să culeagă urzici sau să 
cureţe acele urzici, precum şi declaraţia tatălui persoanei vătămate, numitul [...], care, în depoziţia pe 
care o oferă chiar în faza de urmărire penală, arată că acesta a venind spre casă de la domiciliul 
bunicilor, l-a văzut pe inculpat undeva mai sus pe stradă, mergând spre domiciliul său, deoarece casa 
nu se afla la o distanţă foarte mare de casa persoanei vătămate, adică probe care conturează existenţa 
şi prezenţa inculpatului la acel moment în locuinţa persoanei vătămate şi susţin varianta pe care 
aceasta a relatat-o pe parcursul procesului penal, fiind audiată o persoană care avea 13, 14 ani şi care 
de 3 ori în împrejurări neplăcute pentru situaţia în care se află a relatat aceleaşi aspecte; s-a apreciat 
că se impune a se corobora aceste probe şi cu depoziţiile colegelor persoanelor vătămate, declaraţia 
martorei [...] şi a celeilalte martore care au relatat că persoana vătămată, la câteva zile, le-a povestit 
ceea ce i s-a întâmplat, ceea ce i-a făcut inculpatul [...], ulterior fapta fiind reclamată şi organelor de 
poliţie; în consecinţă, s-a solicitat să se stabilească vinovăţia în ceea ce priveşte infracţiunea de viol, 
aplicând o pedeapsă just dozată cu executarea acesteia în regim privativ de libertate, iar pe latură 
civilă instanţa urmează a aprecia în raport de necesităţile persoanei vătămate.  

 La termenul din data 16.06.2016, 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. 
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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: 

Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză în cursul urmăririi penale, în faţa 
instanţei de fond şi inclusiv în faţa instanţei de apel, Curtea constată că se impune reţinerea vinovăţiei 
inculpatului cu privire la comiterea infracţiunii de viol pentru care a fost trimis în judecată în 
prezentul dosar. 

În acest sens, Curtea are în vedere mijloacele de probă administrate în cauză. 
Curtea va înlătura ca subiective anumite aspecte din declaraţiile martorei [...], aceasta fiind 

sora inculpatului [...]. 
În acest sens, Curtea are în vedere aspectele de fapt prezentate de către această martoră în faţa 

instanţei de apel la termenul din data de 29.09.2016 în care a precizat că fiind adunaţi la mama ei 
acasă la sortat urzici în data de 12.03.2015, mai întâi a plecat martorul [...] şi apoi inculpatul [...] care 
a susţinut că merge să bage lemne pe sobă la el acasă, aspect care nu se coroborează cu niciun mijloc 
de probă administrat în cauză, martorul [...] precizând că inculpatul [...] a fost cel care a plecat primul 
din acea locuinţă, aspect confirmat chiar de către inculpat prin aspectele expuse în declaraţiile date în 
cursul urmăririi penale. 
            Curtea va înlătura susţinerea acestei martore în sensul că [...] s-a zgâriat la mâna dreaptă în 
ziua de duminică când culegea urzici, necoroborându-se cu niciun alt mijloc de probă administrat în 
cauză; în acelaşi sens, Curtea are în vedere că ziua de duminică a fost în data de 15.03.2015 iar prin 
raportul de expertiză medico-legală nr…./21/A1 S/2015/16.03.2015 întocmit de către SJML 
Constanţa s-a concluzionat că excoriaţiile de pe braţul drept al persoanei vătămate au putut fi produse 
prin zgâriere cu sau de corpuri dure şi pot data din 12.03.2015, deci nu din data de 15.03.2015 – cu o 
zi înainte de examinarea persoanei vătămate, aspect care dacă ar fi fost real ar fi fost constatat cu 
uşurinţă de către medicul legist. 
            Faţă de cele reţinute mai sus, Curtea constată că nu este întemeiată reţinerea (sub aspectul 
unui dubiu privind comiterea faptei de viol de către inculpat) de către instanţa de fond a aspectelor 
expuse de către martora [...] a faptului că persoana vătămată s-ar fi zgâriat la cules de urzici.    

De altfel, Curtea constată că declaraţiile inculpatului sunt contradictorii, în prima declaraţie 
din data de 17.03.2015 acesta relatând că a ieşit din locuinţa sa pentru nevoi fiziologice iar în 
declaraţia din data de 18.03.2015 a precizat că a ieşit din locuinţă pentru a alunga nişte câini 
comunitari pe care îi văzuse pe geam. 

Curtea reţine că ambele justificări nu sunt reale, atâta timp cât martorii [...], [...] şi [...] (soţia 
inculpatului) au precizat că inculpatul [...] a ieşit din acea locuinţă spunând că merge să pună lemne 
în sobă la el acasă. 

Din procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto existentă la dosar, Curtea reţine 
că locuinţa părinţilor inculpatului [...] este amplasată între locuinţa inculpatului [...] şi locuinţa 
martorului [...], astfel că nu se justifică în mod credibil apărarea inculpatului în sensul că, deşi s-a dus 
să pună lemne pe sobă în locuinţa sa, ulterior martorul [...] l-a găsit pe inculpat în curtea locuinţei 
sale afirmând că alungă nişte câini. 

Nu este întemeiată nici apărarea inculpatului cu privire la faptul că după ce ar fi alungat câinii 
din curtea locuinţei sale s-ar fi deplasat în curtea martorului [...] pentru a alunga acei câini, Curtea 
constatând că martorul [...] a afirmat că a auzit acei câini lătrând de abia după ce a ajuns la el acasă; 
deci dacă inculpatul ar fi alungat acei câini atât din curtea locuinţei sale cât şi din curtea locuinţei 
martorului [...] atunci acesta din urmă ar fi auzit câinii lătrând pe toată durata deplasării sale de la 
locuinţa mamei concubinei sale Iamandi până la locuinţa sa şi nu doar după ce a intrat în casă. 
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În acelaşi sens, Curtea constată că nu este întemeiată nici apărarea inculpatului [...] în sensul 
că după ce a alungat câinii din curtea locuinţei martorului [...] a trecut pe la locuinţa acestuia şi a 
bătut în geam iar persoana vătămată a ieşit şi i-a cerut „să îi dea o gură”; în acest sens, Curtea 
constată că această susţinere nu se coroborează cu declaraţiile martorului [...], în condiţiile în care 
acesta a precizat că de abia după ce a revenit acasă la el l-a văzut pe inculpat în curtea locuinţei sale. 

De asemenea, susţinerea inculpatului [...] din declaraţia din data de 18.03.2015 în sensul că a 
stat în locuinţa mamei sale aprox. 20 de minute şi a curăţat urzici, după care a ieşit afară, şi după ce a 
alungat acei câini a revenit în locuinţa mamei sale unde a terminat de curăţat urzicile, cerându-i 
totodată martorului [...] cizmele sale iar acesta s-a deplasat la locuinţa lui şi i-a adus cizmele, 
niciunul dintre ceilalţi martori care s-au aflat în locuinţa mamei inculpatului nerelatând că martorul 
[...] i-ar fi adus cizmele sale inculpatului [...] în acea seară.  

Curtea constată că nu sunt întemeiate susţinerile primei instanţe în sensul nesincerităţii 
persoanei vătămate şi a incertitudinii privind comiterea faptei de viol de către inculpatul [...]. 

În acest sens, Curtea are în vedere că nu se poate reţine în acest sens raportul de expertiză 
genetică nr. …/6954/2015 prin care s-a constatat că caracterele genetice din profilul de referinţă a 
inculpatului [...] nu se găsesc la nivelul niciunuia dintre eşantioanele prelevate din pilotă şi din 
colanţi, ambele ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului, atâta timp cât persoana vătămată a precizat 
că a spălat hainele pe care le-a avut la data comiterii faptei; din această perspectivă, Curtea constată 
că nici nu era utilă efectuarea acestui raport de expertiză genetică, atâta timp cât persoana vătămată a 
precizat că s-a spălat a doua zi şi şi-a spălat atât treningul, cât şi chilotul. 

De asemenea, nu este întemeiată constatarea primei instanţe cu privire la faptul că din planşa 
foto reiese că terenul prezintă denivelări şi pietre şi astfel persoana vătămată ar fi trebuit să prezinte 
echimoze pe spate dacă inculpatul a trântit-o la pământ, Curtea reţinând că planşa foto de la dosarul 
de urmărire penală prezintă partea din faţa locuinţei şi partea de drum public din faţa locuinţei 
martorului [...] şi nu partea din spate a locuinţei acestui martor unde s-a comis fapta, astfel cum a 
menţionat persoana vătămată [...]. 

Nu este întemeiată nici aprecierea instanţei de fond cu privire la faptul că nu au fost 
identificate escoriaţii sau echimoze în zona gurii persoanei vătămate, Curtea constatând că doar 
faptul punerii de către inculpat a mâinii la gura persoanei vătămate, deci prin comprimarea cu 
degetele a zonei gurii persoanei vătămate, nu se puteau produce escoriaţii sau echimoze. 

Curtea constată că faptul că pe corpul inculpatului nu s-au identificat echimoze sau escoriaţii 
pe memebrele superioare ale inculpatului se datorează atât îmbrăcămintei acestuia cât mai ales 
diferenţei de forţă fizică dintre inculpat şi persoana vătămată, aceasta având la acel moment vârsta de 
13 ani, şi faptului că inculpatul i-a imobilizat mâinile persoanei vătămate, nefiind astfel întemeiată 
aprecierea instanţei de fond în sensul că acest aspect contribuie la constatarea incertitudinii comiterii 
faptei de viol de către inculpat. 

Nu este întemeiată nici reţinerea de către instanţa de fond a nesincerităţii persoanei vătămate, 
constatându-se că aceasta nu prezintă trăsăturile specifice ale unui copil abuzat sexual. 

În acest sens, Curtea are în vedere practica CEDO recentă în materia investigaţiei penale cu 
privire la comiterea infracţiunii de viol asupra unei persoane vătămate minore. 

Astfel, în cauza I.C. împotriva României (nr. 36934/08) privind investigația inadecvată a 
acuzării unui viol de către o fată de 14 ani, CEDO a hotărât că s-a produs o încălcare a art. 3 din 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului, constatându-se că autoritățile române au pus un accent 
nejustificat pe lipsa dovezilor reclamantei cum că a opus rezistență în timpul incidentului și și-au 
bazat concluziile doar pe declarațiile acuzaților, aceștia spunând că fata și-ar fi dat acordul pentru 
întreținerea relației sexuale, împreună cu faptul că nu existau urme de violență pe corpul ei; mai 
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mult, nici procurorii și nici judecătorii implicați în caz nu au luat în considerare vârsta ei tânără și 
ușoara ei dizabilitate intelectuală. 

De asemenea, în cauza Milena Felicia Dumitrescu împotriva României din 24.03.2015 (nr. 
28440/07), CEDO constatat încălcarea art. 3, sub aspect procedural, din Convenția Europeană a 
drepturilor și libertăților fundamentale, reţinând că instanţele naţionale trebuie să acorde o atenţie 
deosebită faptelor de natură sexuală comise asupra unor persoane vătămate minore, chiar dacă nu 
există urme de violenţă pe corpul lor, fiind necesar să se efectueze şi un raport de evaluare 
psihologică a persoanelor vătămate minore. 

Sub acest aspect, Curtea reţine că în prezentul dosar s-a întocmit în cursul urmării penale atât 
un raport privind situaţia persoanei vătămate minore [...] de către Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, cât şi un raport de evaluare psihologică a persoanei vătămate minore 
[...], raport întocmit de către un psiholog. 

Curtea constată că în Raportul de evaluare psihologică a persoanei vătămate minore [...] s-a 
precizat că pentru evaluarea psihologică s-au aplicat mai multe metode (teste proiective: Testul 
Arborelui, Testul Persoanei, Testul Familiei, precum şi Testul Raven, observaţia, interviul 
semistructurat), pshihologul care a efectuat acest Raport reţinând că [...] prezintă o deficienţă mintală 
uşoară (QI-62), adoptă un comportament docil şi supus. 

Prin urmare, Curtea constată că datorită deficienţei mintale uşoare, precum şi a 
comportamentului docil şi supus al persoanei vătămate minore, raportat la vârsta acesteia de doar 13 
ani la data comiterii faptei, se explică lipsa unei opoziţii mai serioase a persoanei vătămate faţă de 
agresiunea fizică sexuală a inculpatului [...]. 

În acelaşi sens, Curtea are în vedere şi faptul că inculpatul [...] nu era o persoană necunoscută, 
ci era fratele concubinei tatălui ei, având astfel şi un ascendent moral asupra ei. 

De asemenea, Curtea are în vedere şi vârsta fragedă a persoanei vătămate, de doar 13 ani la 
data comiterii faptei, persoana vătămată neînţelegând în întregime ceea ce i se întâmplă. 

Faptul că ulterior persoana vătămată a întreţinut relaţii sexuale cu altă persoană masculină, 
fiind însărcinată la momentul audierii de către instanţa de apel, nu înlătură concluziile Curţii cu 
privire la reprezentarea pe care a avut-o persoana vătămată la momentul comiterii faptei, cu atât mai 
mult cu cât din raportul de expertiză medico-legală nr.1114/21/A1 S/2015/16.03.2015 întocmit de 
către SJML Constanţa reiese în mod cert că a existat o ruptură recentă incompletă a himenului inelar, 
cu infiltrat sanguin local, care poate data din 12.03.2015, şi prin urmare persoana vătămată [...] nu 
întreţinuse relaţii sexuale anterior datei de 12.03.2015.     

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, Curtea constată că din coroborarea mijloacelor de 
probă administrate în cauză reiese în mod cert că inculpatul [...] a comis fapta de viol asupra 
persoanei vătămate minore [...] care face obiectul judecăţii în acest dosar, inculpatul acţionând cu 
intenţie directă potrivit art. 16 alin.3 lit.a) cod penal atâtat timp cât a prevăzut rezultatul faptei sale 
(întreţinerea de relaţii sexuale cu persoana vătămată împotriva voinţei sale) şi l-a urmărit prin 
săvârşirea faptei. 

 În consecinţă, în drept, Curtea constată că fapta inculpatului [...] care în seara zilei de 
12.03.2015, în jurul orelor 19:00-20:00, a întreţinut un raport sexual normal prin constrângere cu 
persoana vătămată [...] (în vârstă de aprox.13 ani 2 luni) întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de viol prev. de art.218 alin.3 lit.c) cod penal.  

Raportat la reţinerea comiterii faptei de către inculpat prin constrângerea fizică a persoanei 
fizice minore, Curtea constată că nu este întemeiată solicitarea subsidiară a inculpatului de schimbare 
a încadrării juridice a faptei din infracţiunea de viol prev. de art.218 alin.3 lit.c) cod penal în 
infracţiunea de act sexual cu un minor prev. de art. 220 alin.1 cod penal, neputându-se reţine 
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existenţa consimţământului persoanei vătămate minore la întreţinerea raportului sexual normal din 
data de 12.03.2015.       

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepsei ce urmează a fi aplicată, Curtea 
va în vedere criteriile generale prev. de art. 74 cod penal şi va aplica inculpatului o pedeapsă de 6 ani 
închisoare, raportat la limitele speciale de pedeapsă (închisoare de la 5 ani la 12 ani), corespunzătoare 
gradului de pericol social concret a infracţiunii şi persoanei inculpatului, raportat la modalitatea 
concretă de comitere a faptei (violenţele exercitate de către inculpat nu au fost deosebit de grave), la 
aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special al pedepsei închisorii Curtea reţinând şi faptul 
că inculpatul [...] nu are antecedente penale.  

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei principale a închisorii, Curtea constată 
că se impune executarea efectivă a pedepsei, raportat atât la cuantumul pedepsei cât şi la natura 
infracţiunii şi la pericolul social concret al infracţiunii comise (infracţiune de viol comisă asupra unei 
persoane vătămate în vârstă de aprox.13 ani şi 2 luni).  

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, va desfiinţa 
sentinţa apelată şi, rejudecând, în baza art.218 alin.3 lit.c) cod penal, Curtea va condamna pe 
inculpatul [...] la pedeapsa de 6 ani închisoare şi interzicerea exercitării pe o durată de 3 ani a 
drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a), b), f), n) (dreptul de a comunica cu persoana vătămată 
[...]), o) (dreptul de a se apropia de locuinţa persoanei vătămate [...]) cod penal pentru săvârşirea 
infracţiunii de viol, executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi efectuându-se 
potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal. 
    Pedeapsa principală de 6 ani închisoare aplicată inculpatului [...] se va executa în regim de 
detenţie, potrivit art.60 cod penal. 

   În baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...], cu titlu de pedeapsă 
accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b), f), n) (dreptul de a comunica cu 
persoana vătămată [...]), o) (dreptul de a se apropia de locuinţa persoanei vătămate [...]) cod penal, 
din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a 
închisorii va fi executată sau considerată ca executată, potrivit art.65 alin.3 cod penal. 
   Curtea va constata că persoana vătămată [...] nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, 
având în vedere manifestarea de voinţă expresă în acest sens de la termenul de judecată din data de 
17.06.2015 din faţa instanţei de fond. 
              De asemenea, Curtea va constată că procurorul nu a exercitat acţiunea civilă pentru persoana 
vătămată [...], raportat la manifestarea de voinţă exprimată de către procurorul de şedinţă la termenul 
de judecată din data de 17.06.2015 din faţa instanţei de fond.  

În baza art.404 alin.4 lit.a) cod procedură penală cu referire la art.399 alin.9 cod procedură 
penală şi art.72 alin.1 cod penal, Curtea va scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] 
perioada reţinerii şi a arestului la domiciliu începând din data de 18.03.2015 până în data de 
04.11.2015 inclusiv. 

În baza art.274 alin.1 cod procedură penală, inculpatul [...] va fi obligat la 2.500 lei către 
stat, reprezentând cheltuieli judiciare avansate în faţa primei instanţe. 

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

Decizia penală nr. 1304/P/C /15.12.2016 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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2. Concurs ideal de infracțiuni. Aplicarea principiului ne bis in idem. 
 

Având în vedere că fapta pentru care inculpatul este judecat în prezentul dosar este concurentă cu o 
altă faptă pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani (prin sentinţa penală nr.16/13.01.2014 
a Tribunalului Constanţa pronunţată în dosar nr. 12017/118/2012, definitivă prin decizia penală nr. 
526/16.09.2014 a Curţii de Apel Constanţa), instanţa de fond în mod corect a dispus contopirea pedepselor şi 
reducerea din pedeapsa finală aplicată a perioadei executate de la 23.10.2012 la 23.01.2013, respectiv de la 
14.10.2014 la zi. 

Cu privire la aplicarea principiului ne bis in idem în cazul unui concurs ideal de infracţiuni, în 
jurisprudenţa CEDO s-a reţinut că „nu se contestă faptul că, prin utilizarea noţiunii de concurs ideal, statele 
pot să sancţioneze de 2 ori aceeaşi faptă, cu condiţia ca cele 2 fapte să difere prin scopul aplicării sancţiunii 
ori prin obiectul care este protejat” (v. Hotărârea CEDO în cauza Fischer contra Austriei din 29 mai 2001). 

Raportat la argumentele expuse în cauza CEDO menţionată mai sus, Curtea a reţinut că prin reţinerea 
folosirii agresiunii fizice a inculpatului [...] faţă de poliţistul [...] pentru infracţiunea de ultraj (pentru care 
acest inculpat a fost deja condamnat printr-o hotărâre definitivă) se acoperă acelaşi „rău social” (v. 
Hotărârea CEDO în cauza Fischer contra Austriei din 29 mai 2001) ca şi în cazul infracţiunii de tentativă de 
tâlhărie care face obiectul prezentului dosar şi în care s-a reţinut de asemenea aceeaşi faptă de agresare fizică 
a poliţistului [...] de către inculpatul [...]. 

Totodată, și hotărârea din 23.06.2015 în cauza Butnaru şi Bejan-Piser împotriva României este 
aplicabilă în prezenta cauză, având în vedere că în acest dosar inculpatul este judecat în esenţă pentru aceleaşi 
acte de violenţă exercitate asupra poliţistului [...] pentru care a fost judecat anterior în alt dosar şi a fost 
condamnat pentru comiterea infracţiunii de ultraj. 

 
Art. 32 C.proc.pen. raportat la art. 233 Cod penal  

Hotărârea CEDO din 23.06.2015 în cauza Butnaru şi Bejan-Piser împotriva României 
Art.46 alin.1 Cod procedură penală 

Hotărârea CEDO în cauza Fischer contra Austriei din 29 mai 2001 
 

Instanța constată că prin sentinţa penală nr. 1361 din data de 18.11.2015 pronunţată de 
Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. 15041/212/2015, s-a hotărât: 

„În baza art. 16 alin. 1 lit. i C.proc.pen. admite excepţia existenţei autorităţii de lucru judecat 
şi încetează procesul penal faţă de inculpatul [...] privind săvârşirea infracţiunii de complicitate la 
tentativă la tâlhărie prevăzută de art. 48 C.pen., raportat la art. 32 C.pen. raportat la art. 233 C.pen., 
întrucât există autoritate de lucru judecat.  

În baza art. 32 alin. 1 C.pen. raportat la art. 233 C.pen., cu referire la art. 5 C.pen., 
condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
tentativă la tâlhărie. 

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. h,j C.pen., interzice  inculpatului 
[...] dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme şi dreptul de a părăsi teritoriul României 
pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării pedepsei închisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c 
C.pen.  

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. h,j C.pen., pe durata executării pedepsei închisorii, 
conform art. 65 alin. 3 C.pen. 

Constată că infracţiunea constatată prin prezenta hotărâre este concurentă cu infracţiunea 
prevăzută de art. 233 C.pen. pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 
16/13.01.2014 emisă de Tribunalul Constanţa în cadrul dosarului nr. 12017/118/2012 definitivă prin 
decizia penală nr. 526/16.09.2014 a Curţii de Apel Constanţa.  
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În baza art. 40 alin. 1 C.pen., art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai 
grea de 5 ani închisoare pe care o sporeşte cu 10 luni, inculpatul [...] urmând să execute în final 
pedeapsa de 5 ani şi 10 luni închisoare.  

Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 60 C.pen. 
În baza art. 45 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, j C.pen., interzice 

inculpatului [...] dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice pe o durată 
de 2 ani, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 ani, 
dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme pe o durată de 5 ani şi dreptul de a părăsi 
teritoriul României pe o perioadă de 5 ani, durate calculate de la data executării pedepsei închisorii, 
conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.  

În baza art. 45 alin. 5 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit.a, b, h, j C.pen., pe durata executării pedepsei 
închisorii, conform art. 65 alin. 3 C.pen. 

În baza art. 40 alin. 3 C.pen. scade din durata pedepsei închisorii aplicate perioada executată de 
la 23.09.2012 la 23.01.2013 şi de la 14.10.2014 la zi.  

Anulează mandatul de executare emis în baza sentinţei penale nr. 16/13.01.2014 emisă de 
Tribunalul Constanţa în cadrul dosarului nr. 12017/118/2012 definitivă prin decizia penală nr. 
526/16.09.2014 a Curţii de Apel Constanţa, şi dispune emiterea unor noi forme de executare la data 
rămânerii definitive a prezentei hotărâri. 

Ia act că partea civilă a renunţat la pretenţiile civile. 
În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatul [...] la plata cheltuielilor judiciare 

avansate de către stat în cuantum de 3000 de lei (1000 lei aferenţi urmăririi penale şi 2000 lei aferenţi 
judecăţii în primă instanţă). 

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de către stat în legătură cu 
acţiunea penală exercitată împotriva inculpatului [...], rămân în sarcina statului. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
La data de 04.07.2013, inculpatul [...], aflându-se pe str. [...] din Eforie Nord, împreună cu o 

altă persoană rămasă neidentificată, a forţat încuietoarea portierei dreapta faţă a autoturismului Dacia 
Logan cu numărul de înmatriculare [...], aparţinând persoanei vătămate [...], cu intenţia de a sustrage 
bunuri din aceasta şi fiind surprinşi de organele de poliţie, a încercat să fugă de la faţa locului, însă a 
fost reţinut de către comisarul de poliţie [...] căruia i s-a alăturat poliţistul [...] din cadrul Poliţiei 
Eforie. În acest context, inculpatul [...] a opus rezistenţă fizică violentă imobilizării şi încătuşării din 
partea organului de poliţie, în sprijinul inculpatului intervenind şi inculpatul [...] care s-a interpus fizic 
între comisarul de poliţie [...] şi inculpatul [...], pe care comisarul de poliţie îl ţinea de braţ, inculpatul 
[...], pentru a obţine eliberarea coinculpatului [...], lovind cu cotul în zona gâtului pe comisarul de 
poliţie [...]. În urma interacţiunii fizice cu cei doi coinculpaţi, comisarul şef de poliţie [...] a suferit 
vătămări corporale ce au necesitat pentru vindecarea 1-2 zile de îngrijiri medicale. În urma loviturii 
aplicate în zona gâtului, lucrătorului de poliţie, de către inculpatul [...], inculpatul [...] a reuşit să fugă 
de la faţa locului. 

Scopul prezenţei în zonă a coinculpatului [...] transportat în zonă de către [...], era furtul prin 
efracţie de bunuri aflate în vehicule aparţinând turiştilor. Coinculpaţii s-au deplasat în zonă, alături de 
cea de-a treia persoană rămasă neidentificată, cu vehiculul Renault Megane cu numărul de 
înmatriculare [...], condus şi staţionat de către inculpatul [...] în zona hotelului [...], în aşteptarea 
coinculpatului [...] şi însoţitorului acestuia neidentificat, cât timp cei doi sustrăgeau prin efracţie 
bunuri din vehiculele parcate în zonă, pentru extragerea operativă a acestora din câmpul infracţional.   

În drept, instanţa de fond a constatat că fapta inculpatului [...] care la data de 04.07.2013 a 
înlăturat prin efracţie sistemul de închidere a portierei dreapta faţă a vehiculului Dacia Logan cu 
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numărul de înmatriculare [...] parcat în zona hotelului [...], Eforie Nord, cu intenţia de a sustrage 
bunuri din interiorul vehiculului, rezoluţie infracţională nematerializată întrucât inculpatul nu a 
identificat valori de sustras, şi fiind surprins de intervenţia lucrătorului de poliţie [...], s-a opus 
încătuşării prin manifestări fizice violente care au determinat şi căderea la sol a inculpatului, alături de 
poliţist, inculpatul beneficiind totodată şi de intervenţia coinculpatului [...] care a intervenit între cei 
doi aplicând un cot în zona gâtului şi maxilarului lucrătorului de poliţie fapt ce a determinat slăbirea 
prinsorii şi scăparea inculpatului [...] care a fugit de la faţa locului, realizează elementul material al 
infracţiunii de tentativă la tâlhărie prevăzută de art. 32 C.proc.pen. raportat la art. 233 C.pen. 

La individualizarea judiciară a pedepsei aplicate inculpatului [...] prima instanţă a avut în 
vedere faptul că acest inculpat a acţionat în mod premeditat, calificat, după prospectarea temeinică 
prealabilă a vehiculelor pretabile a fi penetrate prin efracţie, beneficiind de sprijinul unei alte persoane 
la faţa locului, fapta de furt rămânând în faza tentativei datorită absenţei valorilor căutate din interiorul 
vehiculului al cărui sistem de închidere l-a înlăturat prompt, în mod calificat. Fapta a fost constatată în 
flagrant, pe fondul unor alte fapte sesizate organelor de poliţie a staţiunii Eforie Nord. A fost săvârşită 
în sezon estival, exploatând numărul mare de vehicule aparţinând turiştilor prezenţi pe litoral. Odată 
surprins în flagrant, inculpatul s-a opus imobilizării şi încătuşării din partea organului de poliţie 
smucindu-se violent şi beneficiind şi de sprijinul inculpatului [...] condamnat definitiv pentru lovituri 
aplicate lucrătorului de poliţie în aceste circumstanţe; s-a mai avut în vedere că inculpatul a distrus 
sistemul de închidere al portierei vehiculului [...], prejudiciul material fiind evaluat de proprietar la 
nivelul sumei de 500 lei cu care s-a constituit parte civilă în procesul penal, dar la care a renunţat în 
faza judecătorească a procesului din pricina dificultăţilor de ordin material şi logistic pentru susţinerea 
pretenţiilor în faţa instanţei, faptul inculpatul [...] a mai suferit o condamnare pentru o infracţiune de 
tâlhărie pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani închisoare în executarea căreia se află la 
acest moment. A mai fost sancţionat pentru fapte incriminate de regimul juridic al circulaţiei rutiere în 
spaţiul Uniunii Europene iar după sustragerea de sub prinsoarea organului de poliţie, inculpatul [...] s-a 
sustras cercetărilor fiind dat în urmărire internaţională (arestat la 14.10.2014) în cadrul dosarului nr. 
12017/118/2012 al Tribunalului Constanţa. Infracţiunea constatată prin prezenta hotărâre a fost comisă 
sub imperiul măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea, urmare a înlocuirii măsurii 
arestului preventiv, în cadrul dosarului aflat pe rolul Tribunalului.  

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul [...], instanţa de fond a reţinut incidenţa principiului ne bis in 
idem prev. de art.6 cod procedură penală şi a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea 
pentru care a fost trimis în judecată, în urma admiterii excepţiei autorităţii de lucru judecat. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a constatat că inculpatul [...] a fost trimis în 
judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă la tâlhărie prev. de art.48 alin.l 
Cod penal rap. la art. 32 alin.l Cod penal rap. la art. 233 Cod penal cu referire la art.5 Cod 
penal, constând în aceea că “la data de 04.07.2013, aflându-se în Eforie Nord, str. [...], în faţa 
hotelului [...] inculpatul [...] l-a ajutat pe suspectul [...], să-şi asigure scăparea după ce acesta fusese 
prins în timp ce intenţiona să sustragă bunuri din autoturismului Dacia Logan cu nr. de înmatriculare 
[...], aparţinând persoanei vătămate [...], prin agresare fizică a comisarului şef de poliţie [...], 
cauzându-i acestuia vătămări corporale ce au necesitat pentru vindecare între 1-2 zile de îngrijiri 
medicale”. 

Instanţa de fond a constatat că pentru aceeaşi faptă materială, inculpatul [...] a fost trimis în 
judecată, anterior, prin rechizitoriul nr. 11150/P/2013 din data de 24.07.2015 în cuprinsul căruia 
reţinându-se că “fapta inculpatului [...] constând în aceea că, la data de 04.07.2013, în jurul orelor 
13.30, aflându-se în faţa hotelului [...], l-a agresat fizic pe lucrătorul de poliţie [...] în sensul că l-a 
lovit cu cotul în zona maxilarului şi l-a împins, în timp ce acesta îl imobilizase pe numitul [...] întrucât 
l-a observat în timp ce forţase încuietoarea unui autoturism, asigurându-i astfel acestuia scăparea din 
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imobilizare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj prevăzută de art. 239 alin.2,5 
C.pen.” Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub numărul 19484/212/2013 şi a fost 
soluţionată prin sentinţa penală nr. 1025/18.09.2013 definitivă prin decizia penală nr. 960/07.11.2013 
a Curţii de Apel Constanţa. Prin hotărârea judecătorească definitivă s-a reţinut următoarea situaţie de 
fapt:  

“La data de 04.07.2013, partea vătămată [...], lucrător de poliţie în cadrul Poliţiei Eforie, fiind 
în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, a desfăşurat împreună cu colegii săi, martorii [...], [...] şi 
[...], activitate de supraveghere a activităţii inculpatului [...], a numitului [...] şi a altei persoane 
rămase neidentificate, care folosindu-se de maşina marca Renault Megan cu numărul de 
înmatriculare [...], condusă de inculpat, erau suspectaţi de comiterea unor furturi din autoturisme pe 
raza staţiunii Eforie Nord.  
 În timpul supravegherii, partea vătămată a observat cum numitul [...] împreună cu cealaltă 
persoană rămasă neidentificată, au forţat încuietoarea unei maşini, astfel că a solicitat intervenţia 
celorlalţi lucrători de poliţie în vederea prinderii celor doi. În continuare partea vătămată s-a 
deplasat spre cei doi suspecţi, reuşind după declinarea calităţii să îl imobilizeze pe numitul [...] în faţa 
hotelului [...], persoana rămasă neidentificată reuşind să fugă de la faţa locului, trecând în fugă pe 
lângă autoturismul unde se afla inculpatul [...].  

În condiţiile în care numitul [...] încerca să scape din prinsoare, partea vătămată a fost ajutată 
de martorul [...] – lucrător de poliţie, aceştia reuşind să îl imobilizeze astfel pe susnumit. In aceste 
circumstanţe, la faţa locului s-au strâns aproximativ 15-20 persoane, în faţa cărora cei doi lucrători 
de poliţie şi-au declinat identitatea, martorul [...] arătându-le şi legitimaţia. 

In timp ce partea vătămată şi martorul [...] îl ţineau pe numitul [...], aşteptând sosirea 
celorlalţi lucrători de poliţie, inculpatul [...], spre care s-a deplasat în fugă persoana rămasă 
neidentificată, a plecat de la maşina marca Renault Megan cu numărul de înmatriculare [...] spre 
lucrătorii de politie, iar la momentul aproprierii de aceştia le-a cerut într-un mod agresiv să îi dea 
drumul numitului [...].  

Martorul [...] i-a arătat si inculpatului legitimaţia şi i-a prezentat calitatea de lucrători de 
poliţie, a sa şi a părţii vătămate, însă inculpatul, ignorând această calitate, s-a băgat intre partea 
vătămată si martorul [...], după care a împins si lovit cu cotul in zona maxilarului partea vătămată, 
slăbind astfel strânsoarea cu care aceasta îl ţinea pe [...], acesta reuşind să se elibereze și să fugă. 

După fuga acestuia, la faţa locului a venit şi martorul [...], care împreună cu [...] l-au condus 
pe inculpat in holul Hotelului [...], unde i-au solicitat sa se legitimeze, timp in care inculpatul in 
continuare tipa si le adresa injurii, fiind nevoie ca recepţionera hotelului, martora [...], să le ceară să 
înceteze. Întrucât inculpatul a susţinut că are actele de identificare în maşină, s-au deplasat împreună 
la autoturismul marca Renault Megan cu numărul de înmatriculare [...], iar după legitimare, 
inculpatul a plecat de la faţa locului.” 

Prima instanţa a reţinut că împotriva inculpatului [...] nu s-a formulat o acuzaţie penală în 
legătură cu fapta materială de “furt calificat” a cărei constatare flagrantă o urmăreau poliţiştii la data 
de 04.07.2013, înainte de reţinerea inculpatului [...] şi intervenţia coinculpatului [...], inculpatul [...] 
fiind acuzat, în prezenta cauză, pentru aceeaşi faptă materială de a fi intervenit în favoarea 
coinculpatului [...] pentru a asigura scăparea acestuia din prinsoarea poliţistului (astfel cum rezultă din 
secţiunea “în drept” a  rechizitoriului 11547/P/2013 din 12.05.2015 şi procesul verbal de aducere la 
cunoştinţă a calităţii de inculpat şi a acuzaţiei penale, alături de drepturile şi obligaţiile procesuale în 
legătură cu această acuzaţie), distinctă de acţiunile aceluiaşi inculpat [...] din cursul aceleiaşi zile de 
04.07.2013, întreprinse începând cu momentul localizării pe raza staţiunii (ora 10.00) şi până la 
momentul intervenţiei sale asupra poliţistului (ora 13.00), faptă pentru care a fost judecat şi condamnat 
definitiv.  
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Totodată, s-a reţinut că instanţa nu poate extinde procesul penal şi pune în mişcare acţiunea 
penală cu privire la această faptă materială de “tentativă la furt calificat” (încadrată juridic ca 
“tentativă la tâlhărie” şi numai împotriva inculpatului [...] – prin aceea că a pătruns prin efracţie în 
vehicul cu scopul de a sustrage bunuri şi a întrebuinţat violenţe pentru a-şi asigura scăparea) 
documentată de organele de poliţie în cursul zilei de 04.07.2013 (inculpatul [...] fiind surprins 
transportând pe [...] la locul comiterii faptei de efracţie în vederea sustragerii), dar care nu face 
obiectul sesizării instanţei prin rechizitoriul 11547/P/2013 din 12.05.2015 în privinţa inculpatului [...], 
aceste instituţii procesual penale nemairegăsindu-se printre cele aflate la dispoziţia instanţei, în actuala 
reglementare. 

 Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa 
şi inculpatul [...]. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa s-a criticat 
greşita soluţie de încetare a procesului penal dispusă faţă de inculpatul [...] pentru săvârşirea 
infracţiunii de complicitate la tentativa de tâlhărie, arătându-se că în mod eronat instanţa de fond a 
încercat în motivarea pe care a oferit-o în hotărârea pronunţată, făcând trimitere şi la acea tentativă de 
furt, să încerce să pronunţe o soluţie cu aparenţă de legalitate, nelegală, deoarece prin aceeaşi acţiune 
inculpatul [...] care pentru a-i asigura scăparea inculpatului [...] a lovit lucrătorul de poliţie în timp ce 
l-a surprins pe acesta din urmă încercând să sustragă bunuri dintr-un autoturism Dacia Logan, 
întrunesc elementele constitutive a două infracţiuni, respectiv ultraj  pentru care a şi fost condamnat 
definitiv, dar şi infracţiunea scop sau infracţiunea urmărită, şi anume, să asigure scăparea inculpatului 
[...] surprins de către organele de poliţie în timp ce încerca să sustragă anumite bunuri; s-a arătat că, 
din acest punct de vedere, se justifică condamnarea inculpatului [...] şi pentru această complicitate la 
tentativa de tâlhărie; inculpatul [...] de altfel a şi fost găsit vinovat prin aceeaşi hotărâre pronunţată 
pentru această tentativă de tâlhărie, aşadar instanţa de fond nu a exclus această infracţiune scop pe care 
a şi urmărit-o inculpatul [...], infracţiunea mijloc fiind aceea de ultraj pentru care a fost condamnat 
definitiv; s-a mai arătat şi că prin rechizitoriul iniţial prin care s-a dispus trimiterea în judecată a 
acestui inculpat [...] pentru ultraj s-a dispus  disjungerea cauzei pentru tentativă la tâlhărie, nu se poate 
spune că avem lacune din punct de vedere procedural iar susţinerile instanţei de fond consemnate în 
motivarea sentinţei pronunţate în sensul că niciun moment nu s-a dispus vreo cercetare sau s-ar fi 
apreciat asupra vreunei infracţiuni de furt calificat nu pot fi primite în condiţiile în care din tâlhărie se 
poate dispune schimbarea de încadrare juridică într-o tentativă la furt dacă ar putea fi vorba despre aşa 
ceva.  

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat să se constate că la instanţa de 
fond inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, nu a contestat probele administrate în faza de urmărire 
penală, nu a solicitat schimbarea încadrării juridice, arătându-se că faptul că a declarat că nu a lovit 
lucrătorul de poliţie, ci doar l-a îmbrâncit ca să scape nu impunea ca instanţa de fond să nu-l judece pe 
inculpat pe procedura simplificată, ci pe procedura de drept comun, nu a beneficiat de reducerea 
pedepsei cu 1/3; în consecinţă, s-a solicitat reanalizarea probelor şi inculpatul să fie judecat după 
procedura simplificată cu reducerea pedepsei de 1/3; în subsidiar, s-a solicitat reducerea cuantumului 
pedepsei având în vedere cele expuse, faptul că inculpatul a recunoscut şi că nu a contestat niciuna din 
probele administrate în faza de urmărire penală; având în vedere că fapta pentru care este judecat în 
prezentul dosar este concurentă cu o altă faptă pentru care este condamnat la pedeapsa de 5 ani, s-a 
solicitat să se dispună contopirea pedepselor şi să se reducă din pedeapsă perioada executată de la 
23.10.2012 la 23.01.2013, respectiv de la 14.10.2014 la zi. 

La termenul din data 04.02.2016, 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. 
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În apel inculpatul [...] a depus la dosar un contract individual de muncă. 
Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi de actele şi lucrările 

dosarului, Curtea constată că apelurile formulate în cauză nu sunt fondate. 
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.  
Încadrarea juridică dată faptei comise de inculpatul [...] este legală, instanţa de fond efectuând 

o aplicare corespunzătoare a normelor în materie. 
Astfel, fapta inculpatului [...] care la data de 04.07.2013 a înlăturat prin efracţie sistemul de 

închidere a portierei dreapta faţă a vehiculului Dacia Logan cu numărul de înmatriculare [...] parcat în 
zona hotelului [...], Eforie Nord, cu intenţia de a sustrage bunuri din interiorul vehiculului, rezoluţie 
infracţională nematerializată întrucât inculpatul nu a identificat valori de sustras, şi fiind surprins de 
intervenţia lucrătorului de poliţie [...], s-a opus încătuşării prin manifestări fizice violente care au 
determinat şi căderea la sol a inculpatului, alături de poliţist, inculpatul beneficiind totodată şi de 
intervenţia coinculpatului [...] care a intervenit între cei doi aplicând un cot în zona gâtului şi 
maxilarului lucrătorului de poliţie fapt ce a determinat slăbirea prinsorii şi scăparea inculpatului [...] 
care a fugit de la faţa locului, realizează elementul material al infracţiunii de tentativă la tâlhărie 
prevăzută de art. 32 C.proc.pen. raportat la art. 233 C.pen.  

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 inculpatul [...] o 
pedeapsă corespunzătoare gradului de pericol social concret a infracţiunii şi persoanei inculpatului.  

Curtea constată că nu este întemeiat motivul de apel invocat de către inculpatul [...] prin care a 
solicitat reţinerea şi aplicarea prevederilor art.396 alin.10 cod procedură penală privind reducerea cu 
1/3 a limitelor speciale de pedeapsă, instanţa de fond reţinând în mod corect prin încheierea de şedinţă 
din data de 13.10.2015 raportat la declaraţia inculpatului [...] dată la acelaşi termen că acest inculpat 
nu a recunoscut acuzaţia penală astfel cum a fost reţinută prin actul de sesizare al instanţei unde se 
face referire la agresarea numitului [...] împreună, prin referirea în sensul că l-au agresat fizic pe 
comisarul şef de poliţie [...]. 

Curtea constată că nu este întemeiat nici motivul de apel invocat de către inculpatul [...] în 
subsidiar, respectiv reducerea cuantumului pedepsei având în vedere cele expuse mai sus, respectiv 
faptul că inculpatul nu a recunoscut comiterea faptei de tâlhărie în forma tentativei, dar şi faptul că 
ulterior comiterii acestei fapte s-a sustras urmării penale, precum şi perseverenţa infarcţională a 
inculpatului care a mai suferit o condamnare tot pentru comiterea unei infarcţiuni de tâlhărie. 

Având în vedere că fapta pentru care este judecat în prezentul dosar este concurentă cu o altă 
faptă pentru care inculpatul [...] a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani (prin sentinţa penală 
nr.16/13.01.2014 a Tribunalului Constanţa pronunţată în dosar nr. 12017/118/2012, definitivă prin 
decizia penală nr.526/16.09.2014 a Curţii de Apel Constanţa), instanţa de fond în mod corect a dispus 
contopirea pedepselor şi reducerea din pedeapsa finală aplicată a perioadei executate de la 23.10.2012 
la 23.01.2013, respectiv de la 14.10.2014 la zi. 

Modalitatea de executare a fost stabilită corespunzător de prima instanţă, impunându-se 
executarea efectivă a pedepsei aplicată inculpatului [...] raportat atât la faptul că ulterior comiterii 
acestei fapte s-a sustras urmării penale, precum şi perseverenţa infarcţională a inculpatului care a mai 
suferit o condamnare tot pentru comiterea unei infarcţiuni de tâlhărie. 
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În mod întemeiat instanţa de fond a constatat şi necesitatea interzicerii inculpatului [...] a 
dreptului de a părăsi teritoriul naţional având în vedere că acest inculpat recurge fără rezerve la 
sustragerea de pe teritoriul ţării în cazul conflictelor cu legea penală, faţă de care subzistă un risc 
ridicat de reeditare din partea acestuia, pentru considerentele expuse mai sus. 

Curtea constată că nu sunt întemeiate nici motivele de apel invocate de către Ministerul Public 
prin care s-a criticat admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat şi dispunerea încetării procesului 
penal cu privire la inculpatul [...]. 

În acest sens, Curtea are în vedere că în prezentul dosar inculpatul [...] a fost trimis în judecată 
pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă la tâlhărie prev. de art.48 alin.l Cod 
penal rap. la art. 32 alin.l Cod penal rap. la art. 233 Cod penal cu referire la art.5 Cod penal, 
constând în aceea că “la data de 04.07.2013, aflându-se în Eforie Nord, str. [...], în faţa hotelului [...] 
inculpatul [...] l-a ajutat pe suspectul [...], să-şi asigure scăparea după ce acesta fusese prins în timp 
ce intenţiona să sustragă bunuri din autoturismului Dacia Logan cu nr. de înmatriculare [...], 
aparţinând persoanei vătămate [...], prin agresare fizică a comisarului şef de poliţie [...], cauzându-i 
acestuia vătămări corporale ce au necesitat pentru vindecare între 1-2 zile de îngrijiri medicale”. 

În mod corect, instanţa de fond a constatat că pentru aceeaşi faptă materială, inculpatul [...] a 
fost trimis în judecată, anterior, prin rechizitoriul nr. 11150/P/2013 din data de 24.07.2015 în cuprinsul 
căruia reţinându-se că “fapta inculpatului [...] constând în aceea că, la data de 04.07.2013, în jurul 
orelor 13.30, aflându-se în faţa hotelului [...], l-a agresat fizic pe lucrătorul de poliţie [...] în sensul că 
l-a lovit cu cotul în zona maxilarului şi l-a împins, în timp ce acesta îl imobilizase pe numitul [...] 
întrucât l-a observat în timp ce forţase încuietoarea unui autoturism, asigurându-i astfel acestuia 
scăparea din imobilizare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj prevăzută de art. 
239 alin.2,5 C.pen.” Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub numărul 
19484/212/2013 şi a fost soluţionată prin sentinţa penală nr. 1025/18.09.2013 definitivă prin decizia 
penală nr. 960/07.11.2013 a Curţii de Apel Constanţa.  

Prin hotărârea judecătorească definitivă s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:  
“La data de 04.07.2013, partea vătămată [...], lucrător de poliţie în cadrul Poliţiei Eforie, fiind 

în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, a desfăşurat împreună cu colegii săi, martorii [...], [...] şi 
[...], activitate de supraveghere a activităţii inculpatului [...], a numitului [...] şi a altei persoane 
rămase neidentificate, care folosindu-se de maşina marca Renault Megan cu numărul de 
înmatriculare [...], condusă de inculpat, erau suspectaţi de comiterea unor furturi din autoturisme pe 
raza staţiunii Eforie Nord.  
 În timpul supravegherii, partea vătămată a observat cum numitul [...] împreună cu cealaltă 
persoană rămasă neidentificată, au forţat încuietoarea unei maşini, astfel că a solicitat intervenţia 
celorlalţi lucrători de poliţie în vederea prinderii celor doi. În continuare partea vătămată s-a 
deplasat spre cei doi suspecţi, reuşind după declinarea calităţii să îl imobilizeze pe numitul [...] în faţa 
hotelului [...], persoana rămasă neidentificată reuşind să fugă de la faţa locului, trecând în fugă pe 
lângă autoturismul unde se afla inculpatul [...].  

În condiţiile în care numitul [...] încerca să scape din prinsoare, partea vătămată a fost ajutată 
de martorul [...] – lucrător de poliţie, aceştia reuşind să îl imobilizeze astfel pe susnumit. In aceste 
circumstanţe, la faţa locului s-au strâns aproximativ 15-20 persoane, în faţa cărora cei doi lucrători 
de poliţie şi-au declinat identitatea, martorul [...] arătându-le şi legitimaţia. 

In timp ce partea vătămată şi martorul [...] îl ţineau pe numitul [...], aşteptând sosirea 
celorlalţi lucrători de poliţie, inculpatul [...], spre care s-a deplasat în fugă persoana rămasă 
neidentificată, a plecat de la maşina marca Renault Megan cu numărul de înmatriculare [...] spre 
lucrătorii de poliție, iar la momentul aproprierii de aceştia le-a cerut într-un mod agresiv să îi dea 
drumul numitului [...].  
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Martorul [...] i-a arătat si inculpatului legitimaţia şi i-a prezentat calitatea de lucrători de 
poliţie, a sa şi a părţii vătămate, însă inculpatul, ignorând această calitate, s-a băgat intre partea 
vătămata si martorul [...], după care a împins și lovit cu cotul in zona maxilarului partea vătămată, 
slăbind astfel strânsoarea cu care aceasta îl ţinea pe [...], acesta reuşind să se elibereze si să fugă. 

După fuga acestuia, la faţa locului a venit şi martorul [...], care împreună cu [...] l-au condus 
pe inculpat in holul Hotelului [...], unde i-au solicitat sa se legitimeze, timp in care inculpatul in 
continuare țipa și le adresa injurii, fiind nevoie ca recepţionera hotelului, martora [...], să le ceară să 
înceteze. Întrucât inculpatul a susţinut că are actele de identificare în maşină, s-au deplasat împreună 
la autoturismul marca Renault Megan cu numărul de înmatriculare [...], iar după legitimare, 
inculpatul a plecat de la faţa locului.” 

Prima instanţa a mai reţinut în mod corect că împotriva inculpatului [...] nu s-a formulat o 
acuzaţie penală în legătură cu fapta materială de “furt calificat” a cărei constatare flagrantă o urmăreau 
poliţiştii la data de 04.07.2013, înainte de reţinerea inculpatului [...] şi intervenţia coinculpatului [...], 
inculpatul [...] fiind acuzat, în prezenta cauză, pentru aceeaşi faptă materială de a fi intervenit în 
favoarea coinculpatului [...] pentru a asigura scăparea acestuia din prinsoarea poliţistului (astfel cum 
rezultă din secţiunea “în drept” a  rechizitoriului 11547/P/2013 din 12.05.2015 şi procesul verbal de 
aducere la cunoştinţă a calităţii de inculpat şi a acuzaţiei penale, alături de drepturile şi obligaţiile 
procesuale în legătură cu această acuzaţie.), distinctă de acţiunile aceluiaşi inculpat [...] din cursul 
aceleiaşi zile de 04.07.2013, întreprinse începând cu momentul localizării pe raza staţiunii (ora 10.00) 
şi până la momentul intervenţiei sale asupra poliţistului (ora 13.00), faptă pentru care a fost judecat şi 
condamnat definitiv, instanţa neputând extinde procesul penal şi pune în mişcare a acţiunea penală cu 
privire la această faptă materială de “tentativă la furt calificat” (încadrată juridic ca “tentativă la 
tâlhărie” şi numai împotriva inculpatului [...] – prin aceea că a pătruns prin efracţie în vehicul cu 
scopul de a sustrage bunuri şi a întrebuinţat violenţe pentru a-şi asigura scăparea) documentată de 
organele de poliţie în cursul zilei de 04.07.2013 (inculpatul [...] fiind surprins transportând pe [...] la 
locul comiterii faptei de efracţie în vederea sustragerii), dar care nu face obiectul sesizării instanţei 
prin rechizitoriul 11547/P/2013 din 12.05.2015 în privinţa inculpatului [...], aceste instituţii procesual 
penale nemairegăsindu-se printre cele aflate la dispoziţia instanţei, în actuala reglementareca codului 
de procedură penală. 

Curtea constată că soluţia procurorului din rechizitoriul întocmit de către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa la data de 24.07.2014 (care a făcut obiectul judecăţii în celălalt dosar) prin care 
s-a dispus disjungerea cauzei şi trimiterea acesteia la Poliţia Staţiunii Eforie pentru continuarea 
cercetărilor faţă de [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la tentativă de tâlhărie nu a 
fost corectă, atâta timp cât s-a reţinut că exista un concurs ideal de infracţiuni, nefiind respectate 
prevederile art.46 alin.1 cod procedură penală din care reiese că disjungerea cauzei se poate dispune cu 
privire la unii dintre inculpaţi sau la unele dintre infracţiuni, deci nu şi în situaţia în care o singură 
faptă întruneşte elementele constitutive a mai mulor infracţiuni (cazul concursului ideal de infracţiuni).  

Curtea mai constată că în jurisprudenţa CEDO cu privire la aplicarea principiului ne bis in 
idem în cazul unui concurs ideal de infracţiuni, s-a reţinut că „nu se contestă faptul că, prin utilizarea 
noţiunii de concurs ideal, statele pot să sancţioneze de 2 ori aceeaşi faptă, cu condiţia ca cele 2 fapte să 
difere prin scopul aplicării sancţiunii ori prin obiectul care este protejat” (v. Hotărârea CEDO în cauza 
Fischer contra Austriei din 29 mai 2001). 

Raportat la argumentele expuse în cauza CEDO menţionată mai sus, Curtea reţine că reţinerea 
folosirii agresiunii fizice a inculpatului [...] faţă de poliţistul [...] pentru infracţiunea de ultraj (pentru 
care acest inculpat a fost deja condamnat printr-o hotărâre definitivă) se acoperă acelaşi „rău social” 
(v. Hotărârea CEDO în cauza Fischer contra Austriei din 29 mai 2001) ca şi în cazul infracţiunii de 
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tentativă de tâlhărie care face obiectul prezentului dosar şi care s-a reţinut de asemenea aceeaşi faptă 
de agresare fizică a poliţistului [...] de către inculpatul [...]. 

În acelaşi sens, Curtea are în vedere şi o hotărâre mai recentă CEDO, chiar împotriva 
României, respectiv Hotărârea din 23.06.2015 în cauza Butnaru şi Bejan-Piser împotriva României, 
definitivă la 23.09.2015, prin care s-a reţinut că a fost încălcat art.4 din Protocolul nr. 7 la Convenţie 
privind interdicţia neurmării sau nepedepsirii unei persoane pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a 
fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale ale 
acelui stat. 

În cauza menţionată mai sus s-a reţinut că reclamanta Butnaru a fost achitată, într-o fază 
iniţială, de acuzaţia de lovire sau alte violenţe, iar ulterior a fost condamnată pentru tâlhărie în raport 
tot cu acelaşi incident, Curtea constatând că reclamanta a fost acuzată în 2 rânduri pentru aceleaşi acte 
de violenţă pe care le aplicase aceleiaşi persoane şi chiar dacă atingerea adusă patrimoniului a fost 
imputată reclamantei în cadrul celei de a doua proceduri, totuşi cele 2 proceduri coincideau în privinţa 
actelor de violenţă, concluzionând că reclamanta a fost judecată în 2 rânduri pentru aceleaşi acte de 
violenţă şi, prin urmare, a fost încălcat art.4 din Protocolul nr. 7 la Convenţie. 

Faţă de aspectele expuse mai sus, Curtea constată că Hotărârea din 23.06.2015 în cauza 
Butnaru şi Bejan-Piser împotriva României este aplicabilă şi în prezenta cauză, având în vedere că în 
acest dosar inculpatul [...] este judecat în esenţă pentru aceleaşi acte de violenţă exercitate asupra 
poliţistului [...] pentru care a fost judecat anterior în alt dosar şi a fost condamnat pentru comiterea 
infracţiunii de ultraj. 

Prin urmare, în mod corect instanţa de fond a admis excepţiei autorităţii de lucru judecat şi a 
dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul [...] în temeiul art.16 lit.i) cod procedură 
penală. 

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 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Constanţa şi de către inculpatul [...] împotriva sentinţei penale nr. 1361 din data de 18.11.2015 
pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 15041/212/2015. 

Decizia penală nr. 185/P/17.02.2016 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 

 

3. Furt calificat. Încheierea unor acorduri de mediere. Neaplicarea 
corespunzătoare a pedepselor accesorii și complementare. Comiterea faptelor după 
intrarea în vigoare a noului Cod penal. 

 
Potrivit art.16 alin.1 lit.g) Cod procedură penală „acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar 

când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă: … g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în 
cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori 
a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii.” 

Potrivit art.67 alin.1,2 din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator: 

 “(1) Dispoziţiile din prezenta lege se aplică şi în cauzele penale, atât în latura penală, cât şi în 
latura civilă, după distincţiile arătate în prezenta secţiune. 

    (2) În latura penală a procesului, dispoziţiile privind medierea se aplică numai în cauzele privind 
infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură 
răspunderea penală.” 

Având în vedere că potrivit art.231 alin.2 cod penal “(2) În cazul faptelor prevăzute la art.228, 
art.229 alin.1, alin.2 lit.b) şi c) şi art.230, împăcarea înlătură răspunderea penală”, se constată că pentru 
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infracţiunile de furt calificat prev. de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal care fac obiectul 
prezentului dosar este posibilă încheierea unor acorduri de mediere. 

Prin Decizia nr. 9/2015 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-a decis că 
încheierea unui acord de mediere reprezintă o cauză sui-generis de încetare a procesului penal iar încheierea 
acordului de mediere poate interveni până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, deci, inclusiv 
în calea de atac a apelului. 

 
Art.16 alin.1 lit.g) Cod procedură penală 

Art.67 alin.1,2 din Legea nr.192/2006 
Decizia nr. 9/2015 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Art.65 Cod penal şi art.66 lit.a,b Cod penal 
Hotărârea CEDO în cauza Hirst c. Marii Britanii 

 

Prin sentinţa penală nr. 825 din data de 19.06.2015, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în 
dosarul nr. 3081/212/2015, s-a hotărât: 

„În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.proc.pen. achită pe 
inculpatul [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat comis la data de 21/22.10.2014, 
întrucât nu există probe că inculpatul a săvârşit infracţiunea. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 11/12.10.2014. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., 
condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt 
calificat la data de 15/16.10.2014. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...]  la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 31.10/01.11.2014. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...]  la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 05/06.11.2014. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...]  la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 02/03.08.2014. 

În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 şi art. 85 alin. 1 C.pen.1969 anulează 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa 
penală nr. 601/06.06.2014 a Judecătoriei Constanţa definitivă prin neapelare la data de 29.06.2014 
hotărâre prin care s-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 2 ani 
închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 541/24.04.2013 a Judecătoriei Constanţa definitivă prin 
decizia penală nr. 473/20.06.2013 a Curţii de Apel Constanţa. 

În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 43 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului 
[...] pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care adaugă sporul de 6 ani şi 8 luni închisoare, 
inculpatul urmând să execute pedeapsa de 11 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor 
constatate prin prezenta hotărâre. Adaugă pedeapsa rezultantă la pedeapsa anterioară neexecutată de 
2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 541/24.04.2013 a Judecătoriei Constanţa, inculpatul 
urmând să execute pedeapsa de 13 ani şi 8 luni închisoare. 

În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 40 alin. 1 C.pen. raportat la art. 39 
alin. 1 lit. b C.pen. aplică inculpatului pedeapsa de 13 ani şi 8 luni închisoare la care adaugă sporul 
de 4 luni închisoare aferent pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 
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601/06.06.2014 a Judecătoriei Constanţa, inculpatul [...] urmând să execute, în final, pedeapsa de 14 
ani închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 60 C.pen. 

În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 şi art 71 C.pen.1969 interzice inculpatului 
[...] drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b  C.pen.1969 pe durata executării pedepsei 
principale, aplicată prin sentinţa penală nr. 601/06.06.2014 a Judecătoriei Constanţa. 

În baza art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] perioada 
reţinerii şi arestării preventive de la data 28.11.2014 la zi. 

În baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., menţine măsura arestului preventiv a inculpatului [...], 
aflat sub puterea mandatului de arestare nr. 252/UP/29.11.2014 emis de Judecătoria 
ConstanŃa. 

În baza art. 242 alin. 2 C.proc.pen. respinge ca neîntemeiată cererea de înlocuire a 
arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu sau controlului judiciar formulată de 
inculpatul [...]. 

În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.proc.pen. achită pe 
inculpatul [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat comis la data de 21/22.10.2014, 
întrucât nu există probe că inculpatul a săvârşit infracţiunea. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 11/12.10.2014. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., 
condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt 
calificat la data de 15/16.10.2014. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 31.10/01.11.2014. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 05/06.11.2014. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...]  la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 02/03.08.2014. 

În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 şi art. 83 alin. 1 C.pen.1969 revocă 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 
162/26.01.2011 a Judecătoriei Medgidia definitivă prin nerecurare la data de 08.02.2011. 

În baza art. 43 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 5 ani 
închisoare la care adaugă sporul de 6 ani şi 8 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa 
de 11 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor constatate prin prezenta hotărâre. 
Adaugă pedeapsa rezultantă la pedeapsa anterioară neexecutată de 2 ani închisoare aplicată prin 
sentinţa penală nr. 162/26.01.2011 a Judecătoriei Medgidia, inculpatul [...] urmând să execute, în 
final, pedeapsa de 13 ani şi 8 luni închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 
60 C.pen. 

În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 şi art 71 C.pen.1969 interzice inculpatului 
[...] drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b  C.pen.1969 pe durata executării pedepsei 
principale, aplicată prin sentinţa penală nr. 162/26.01.2011 a Judecătoriei Medgidia. 

În baza art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] perioada 
reţinerii şi arestării preventive de la data 28.11.2014 la zi. 

În baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., menţine măsura arestului preventiv a inculpatului [...], 
aflat sub puterea mandatului de arestare nr. 253/UP/29.11.2014 emis de Judecătoria Constanţa. 
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În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 11/12.10.2014. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 19/20.11.2014. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., 
condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt 
calificat la data de 24.11.2014. 

În baza art. 233 – art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen., cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată la data de 27/28.11.2014. 

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice  inculpatului 
[...] dreptul de a alege, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării pedepsei închisorii, 
conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.  

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] dreptul de a alege pe durata executării pedepsei principale, conform art. 65 alin. 3 C.pen.  

În baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 10 ani 
închisoare la care adaugă sporul de 5 ani, inculpatul [...] urmând să execute, în final, pedeapsa de 15 
ani închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 60 C.pen. 

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice  inculpatului 
[...] dreptul de a alege, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării pedepsei închisorii 
rezultante, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.  

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] dreptul de a alege pe durata executării pedepsei de 15 ani închisoare, conform art. 65 alin. 3 
C.pen.  

În baza art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] perioada 
reţinerii şi arestării preventive de la data 28.11.2014 la zi. 

În baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., menţine măsura arestului preventiv a inculpatului [...], 
aflat sub puterea mandatului de arestare nr. 254/UP/29.11.2014 emis de Judecătoria Constanţa. 

În baza art. 242 alin. 2 C.proc.pen. respinge ca neîntemeiată cererea de înlocuire a arestului 
preventiv cu măsura arestului la domiciliu formulată de inculpatul [...]. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 19/20.11.2014. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 31.10/01.11.2014. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 02/03.08.2014. 

În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., 
condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt 
calificat la data de 24.11.2014. 

În baza art. 233 – art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen., cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată la data de 27/28.11.2014. 
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În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice  inculpatului 
[...] dreptul de a alege, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării pedepsei închisorii, 
conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.  

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] dreptul de a alege pe durata executării pedepsei principale, conform art. 65 alin. 3 C.pen.  

În baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 10 ani 
închisoare la care adaugă sporul de 6 ani şi 8 luni, inculpatul [...] urmând să execute, în final 
pedeapsa de 16 ani şi 8 luni închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 60 
C.pen. 

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] dreptul de a alege, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării pedepsei închisorii 
rezultante, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.  

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] dreptul de a alege pe durata executării pedepsei de 16 ani şi 8 luni închisoare, conform art. 65 
alin. 3 C.pen.  

În baza art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] perioada 
reţinerii şi arestării preventive de la data 28.11.2014 la zi. 

În baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., menţine măsura arestului preventiv a inculpatului [...], 
aflat sub puterea mandatului de arestare nr. 255/UP/29.11.2014 emis de Judecătoria Constanţa. 

 
În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 

aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 19/20.11.2014. 

În baza art. 233 – art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen., cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată la data de 27/28.11.2014. 

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice  inculpatului 
[...] dreptul de a alege, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării pedepsei închisorii, 
conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.  

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] dreptul de a alege pe durata executării pedepsei principale, conform art. 65 alin. 3 C.pen.  

În baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 10 ani 
închisoare la care adaugă sporul de 1 an şi 8 luni, inculpatul [...] urmând să execute, în final, 
pedeapsa de 11 ani şi 8 luni închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 60 
C.pen. 

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice  inculpatului 
[...] dreptul de a alege, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării pedepsei închisorii 
rezultante, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.  

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] dreptul de a alege pe durata executării pedepsei de 11 ani şi 8 luni închisoare, conform art. 65 
alin. 3 C.pen.  

În baza art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] perioada 
reţinerii şi arestării preventive de la data 28.11.2014 la zi. 

În baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., menţine măsura arestului preventiv a inculpatului [...], 
aflat sub puterea mandatului de arestare nr. 256/UP/29.11.2014 emis de Judecătoria 
ConstanŃa. 

În baza art. 242 alin. 2 C.proc.pen. respinge ca neîntemeiată cererea de înlocuire a 
arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu formulată de inculpatul [...]. 
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În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen., 

condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt 
calificat la data de 05/06.11.2014. 
 În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen., 
condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt 
calificat la data de 21/22.10.2014. 

În baza art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen. raportat la art. 233 – art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. cu 
aplicarea art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie calificată la data de 27/28.11.2014. 

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice  inculpatului 
[...] dreptul de a alege, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării pedepsei închisorii, 
conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.  

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] dreptul de a alege pe durata executării pedepsei principale, conform art. 65 alin. 3 C.pen.  

În baza art. 335 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 2 ani închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. 

În baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 7 ani 
închisoare la care adaugă sporul de 4 ani, inculpatul [...] urmând să execute, în final, pedeapsa de 11 
ani închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 60 C.pen. 

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice  inculpatului 
[...] dreptul de a alege, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării pedepsei închisorii 
rezultante, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.  

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] dreptul de a alege pe durata executării pedepsei de 11 ani închisoare, conform art. 65 alin. 3 
C.pen.  

În baza art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] perioada 
reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu de la data 28.11.2014 la 19.06.2015. 

În baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., înlocuieşte măsura arestului la domiciliu a inculpatului 
[...] cu măsura controlului judiciar. În baza art. 399 alin. 4 C.proc.pen. dispoziţia de înlocuire a 
măsurii preventive este executorie. 

În baza art. 215 alin. 1 C.proc.pen., impune inculpatului [...], pe timpul cât se află sub control 
judiciar, să respecte următoarele obligaţii legale: 

a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la 
instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; 

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza 
cu privire la schimbarea locuinţei; 

c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar 
care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de 
câte ori este chemat. 

În baza art. 215 alin. 2 C.proc.pen., impune inculpatului [...], pe timpul cât se află sub 
control judiciar, să respecte următoarele obligaţii: 

a) să nu depăşească limită teritorială a judeţului Constanţa, decât cu încuviinţarea prealabilă a 
instanţei de judecată în faţa căreia se află cauza; 

b) să nu se apropie de ceilalţi coinculpaţi sau martorii cauzei sau de membrii de familie ai 
acestora, şi să nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect, pe nicio cale, exceptând situaţia 
relaţiilor de rudenie şi a calităţilor de soţ preexistente măsurii controlului judiciar;  
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c) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. 
În baza art. 215 alin. 3 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului [...] că, în caz de încălcare cu 

rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura 
arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. 

Constată ca fiind rămasă fără obiect cererea inculpatului [...] de modificare a conţinutului 
arestului la domiciliu. 

 
În baza art. 233 – art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen., cu 

aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată la data de 27/28.11.2014. 

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] dreptul de a alege, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării pedepsei închisorii, 
conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.  

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] dreptul de a alege pe durata executării pedepsei principale, conform art. 65 alin. 3 C.pen. 

 În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 
aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...]  la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 02/03.08.2014. 

În baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 10 ani 
închisoare la care adaugă sporul de 1 an şi 8 luni, inculpatul [...] urmând să execute, în final pedeapsa 
de 11 ani şi 8 luni închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 60 C.pen. 

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice  inculpatului 
[...] dreptul de a alege, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării pedepsei închisorii 
rezultante, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.  

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului 
[...] dreptul de a alege pe durata executării pedepsei de 11 ani şi 8 luni închisoare, conform art. 65 
alin. 3 C.pen.  

În baza art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] perioada 
reţinerii şi arestării preventive de la data 28.11.2014 la zi. 

În baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., menţine măsura arestului preventiv a inculpatului [...], 
aflat sub puterea mandatului de arestare nr. 258/UP/29.11.2014 emis de Judecătoria Constanţa. 

 
În baza art. 269 C.pen. condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru 

săvârşirea infracţiunii de favorizare a făptuitorului. 
În baza art. 270 C.pen. condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru 

săvârşirea infracţiunii de tăinuire. 
În baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 3 ani 

închisoare la care adaugă sporul de 1 an, inculpatul [...] urmând să execute, în final pedeapsa de 4 ani 
închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 60 C.pen. 

În baza art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] perioada 
reţinerii şi arestului la domiciliu de la data 28.11.2014 la 19.06.2015. 

În baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., înlocuieşte măsura arestului la domiciliu a inculpatului 
[...] cu măsura controlului judiciar. În baza art. 399 alin. 4 C.proc.pen. dispoziţia de înlocuire a 
măsurii preventive este executorie. 

În baza art. 215 alin. 1 C.proc.pen., impune inculpatului [...], pe timpul cât se află sub control 
judiciar, să respecte următoarele obligaţii legale: 
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a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la 
instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; 

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza 
cu privire la schimbarea locuinţei; 

c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar 
care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de 
câte ori este chemat. 

În baza art. 215 alin. 2 C.proc.pen., impune inculpatului [...], pe timpul cât se află sub 
control judiciar, să respecte următoarele obligaţii: 

a) să nu depăşească limită teritorială a judeţului Constanţa, decât cu încuviinţarea prealabilă a 
instanţei de judecată în faţa căreia se află cauza; 

b) să nu se apropie de ceilalţi coinculpaţi sau martorii cauzei sau de membrii de familie ai 
acestora, şi să nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect, pe nicio cale, exceptând situaţia 
relaţiilor de rudenie şi a calităţilor de soţ preexistente măsurii controlului judiciar;  

c) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. 
În baza art. 215 alin. 3 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului [...] că, în caz de încălcare cu 

rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura 
arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. 

 
În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu 

aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 31.10/01.11.2014. 

Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 60 C.pen. 
 
În baza art. 48 C.pen. raportat la art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu 

aplicarea art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat. 

Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 60 C.pen. 
În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. raportat la art. 249 alin. 4 şi 5 C.proc.pen., aplică 

sechestrul asupra: autovehiculului marca VW Passat cu numărul de înmatriculare [...] (ridicat de la 
inculpatul [...]); autovehiculul marca VW LT35 cu numărul de înmatriculare [...] (ridicat de la 
inculpatul [...]); autovehiculului marca Rover 420 cu numărul de înmatriculare [...] (ridicat de la 
inculpatul [...]). 

În baza art. 112 alin. 1 lit. b C.proc.pen. confiscă de la inculpatul [...] autovehiculul marca 
VW Passat cu numărul de înmatriculare [...].   

În baza art. 112 alin. 1 lit. b C.proc.pen. confiscă de la inculpatul [...] autovehiculul marca 
VW LT35 cu numărul de înmatriculare [...]. 

  În baza art. 112 alin. 1 lit. b C.proc.pen. confiscă de la inculpatul [...] autovehiculul marca 
Rover 420 cu numărul de înmatriculare [...]. 

În baza art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., confiscă de la inculpatul [...] suma de 1200 lei (recipisă 
de consemnare nr. [...]). 

În baza art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., confiscă de la inculpatul [...] suma de 208 lei (recipisă de 
consemnare nr. [...]). 

 
În baza art. 67 alin. 3 din Legea nr. 192/2006, respinge acordul de mediere încheiat între 

persoanele vătămate [...] şi [...] pe de o parte şi inculpaţii [...], [...], [...], [...] şi [...] de cealaltă parte, 
întrucât consimţământul persoanelor vătămate este viciat. 



 
 

26

Ia act că prejudiciul material suferit de partea civilă [...] a fost recuperat. 
Ia act că prejudiciul material suferit de persoana vătămată [...] a fost recuperat. 
În baza art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.Civ., art. 

1357 C.Civ., art. 1381 şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă SC [...] 
SRL cu sediul în [...], jud. Constanţa, şi obligă în solidar pe inculpaţii [...], [...], [...], [...], la plata 
către aceasta a sumei de 15000 lei, reprezentând daune materiale. 

În baza art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.Civ., art. 
1357 C.Civ., art. 1381 şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă [...] cu 
domiciliul în [...], jud. Constanţa, şi obligă în solidar pe inculpaţii [...], [...], [...], la plata către 
aceasta a sumei de 15800 lei, reprezentând daune materiale. 

În baza art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.Civ., art. 
1357 C.Civ., art. 1381 şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă [...] cu 
domiciliul în [...], jud. Constanţa, şi obligă în solidar pe inculpaţii [...] şi [...], la plata către aceasta a 
sumei de 16000 lei, reprezentând daune materiale. 

În baza art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.Civ., art. 
1357 C.Civ., art. 1381 şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă SC [...] 
SRL cu sediul în [...], jud. Constanţa, şi obligă pe inculpatul [...], la plata către aceasta a sumei de 
17400 lei, reprezentând daune materiale. 

În baza art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.Civ., art. 
1357 C.Civ., art. 1381 şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă [...] Ionel 
cu domiciliul în [...], jud. Constanţa, şi obligă în solidar pe inculpaţii [...], [...], [...] şi [...], la plata 
către aceasta a sumei de 8000 lei, reprezentând daune materiale. 

În baza art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.Civ., art. 
1357 C.Civ., art. 1381 şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă [...] cu 
domiciliul în [...], jud. Constanţa, şi obligă în solidar pe inculpaţii [...], [...] şi [...], la plata către 
aceasta a sumei de 11000 lei, reprezentând daune materiale. 

În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpaţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], 
[...], [...] la plata în cote părţi egale a cheltuielilor judiciare în cuantum de: 3920 euro şi 10000 lei 
(aferenţi urmăririi penale şi judecăţii în primă instanţă) avansate de către stat. ” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
În noaptea de 27/28.11.2014, în baza înţelegerii prealabile şi urmărind acelaşi scop al 

îmbogăţirii fără just temei, inculpaţii [...] (acţionând în calitate antemergător), [...] (acţionând pentru 
preluarea produsului infracţional autoutilitara marca VW cu numărul de înmatriculare [...]) [...] 
(acţionând la locul faptei), [...] (acţionând la locul faptei) şi [...] (acţionând la locul faptei) au sustras 
de la stâna aparţinând persoanei vătămate [...] şi [...] un număr de 41 oi, prin întrebuinţarea de violenţe 
– lovitură în picior şi ameninţare cu moartea - de către inculpatul [...] împotriva ciobanului [...], mod 
de acţiune prevăzut şi acceptat de către toţi participanţii la comiterea faptei. În noaptea de 28.11.2014 
inculpatul [...] l-a ajutat pe inculpatul [...] să se sustragă urmăririi de către organele de poliţie, 
adăpostindu-l în locuinţa sa, cunoscând că acesta este urmărit de poliţie după surprinderea în flagrant a 
grupului infracţional. La aceeaşi dată de 27/28.11.2014, inculpatul [...] a condus autoutilitara marca 
VW cu numărul de înmatriculare [...] pe un segment de circa 2 kilometri de drum european, şi anume: 
DN60, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. 

În noaptea de 02/03.08.2014, în baza înţelegerii prealabile şi urmărind acelaşi scop al îmbogăţirii 
fără just temei, inculpaţii [...] (acţionând pentru preluarea produsului infracţional cu autoutilitara 
marca Fiat Ducato cu numărul de înmatriculare [...]), [...] (acţionând la locul faptei, conform modului 
de acţiune al inculpatului surprins în toate celelalte 4 acte materiale documentate în privinţa sa), [...] 
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(acţionând la locul faptei) şi [...] (acţionând ca antemergător) au sustras un număr de 29 porci din 
padocurile amplasate în saivanul SC [...] SRL din sat [...], comuna [...]. 

În data de 11/12.10.2014, în baza înţelegerii prealabile şi urmărind acelaşi scop al îmbogăţirii fără 
just temei, inculpaţii [...] (acţionând pentru preluarea produsului infracţional) [...] (acţionând la locul 
faptei) şi [...] (acţionând la locul faptei) au sustras un număr de 11 porci din proprietatea persoanei 
vătămate [...] din localitatea [...]. 

În noaptea de 15/16.10.2014, în baza înţelegerii prealabile şi urmărind acelaşi scop al îmbogăţirii 
fără just temei, inculpaţii [...] (acţionând pentru preluarea produsului infracţional) şi [...] (acţionând la 
locul faptei) au sustras un număr de 54 oi din proprietatea persoanei vătămate [...] [...], din 
extravilanul localităţii [...], jud. Constanţa. 

În noaptea de 21/22.10.2014 inculpatul [...] împreună cu alte două persoane necunoscute (în baza 
aceluiaşi mod de operare implicând participarea conjugată a mai multor persoane, necesitate 
determinată în mod obiectiv şi de volumul bunurilor susutrase şi suprafaţa de teren parcursă până 
la locul de încărcare în vehicul), au sustras un număr de 169 oi din proprietatea persoanei 
vătămate SC [...] SRL, din extravilanul localităţii [...], jud. Constanţa. Nu există suficiente probe 
pentru dovedirea participaţiei inculpaţilor [...] şi [...] la comiterea faptei, singurul mijloc de probă 
fiind declaraţia martorului ameninţat [...] care, în baza art. 103 alin.3 C.proc.pen., nu poate 
întemeia, în mod determinant, o hotărâre de condamnare pentru această faptă.  

În noaptea de 31.10./01.11.2014, în baza înţelegerii prealabile şi urmărind acelaşi scop al 
îmbogăţirii fără just temei, inculpaţii [...] (acţionând pentru preluarea produsului infracţional), [...] 
(acţionând la locul faptei), [...] (acţionând la locul faptei) şi [...] (acţionând la locul faptei) au sustras 
un număr de 9 porci din incinta fostei ferme [...] Medgidia, jud. Constanţa. 

În noaptea de 05/06.11.2014, în baza înţelegerii prealabile şi urmărind acelaşi scop al îmbogăţirii 
fără just temei, inculpaţii [...] (acţionând pentru preluarea produsului infracţional), [...] Dumitru 
(acţionând pentru preluarea produsului infracţional) şi [...] (acţionând la locul faptei) au sustras un 
număr de 10 porci din localitatea [...], comuna [...], jud. Constanţa. 

În noaptea de 19/20.11.2014, în baza înţelegerii prealabile şi urmărind acelaşi scop al îmbogăţirii 
fără just temei, inculpaţii [...] (acţionând la locul faptei), [...] (acţionând la locul faptei), [...] 
(acţionând la locul faptei) şi [...] (acţionând pentru preluarea a parte din produsul infracţional) au 
sustras un număr de 9 porci din localitatea [...], jud. Constanţa. În perioada 20-26.11.2014 inculpatul 
[...] a înlesnit valorificarea porcilor sustraşi în noaptea de 19/20.11.2014, cunoscând că animalele 
provin din fapte de furt. 

 În seara zilei de 24.11.2014, inculpaţii [...] şi [...] au sustras o rulotă auto marca Musterland Siesta 
din proprietatea SC [...] SRL Bucureşti, din extravilanul localităţii [...], jud. Constanţa. 

În drept, instanţa de fond a reţinut că acţiunile inculpaţilor realizează elementul material al 
infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b, urmarea imediată 
constând în atingerea adusă relaţiilor sociale create în jurul securităţii patrimoniale a persoanei, 
valoare socială ocrotită penalmente şi în concret deposedarea persoanlor vătămate – crescători de 
animale, de animalele sustrase, producându-se un prejudiciu reprezentat de contravaloarea 
animalelor asatfel sustras; legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată 
rezultă în cauză din materialitatea faptei iar sub aspectul laturii subiective, inculpaţii au acţionat cu 
vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) C. pen. 
 Acţiunea inculpaţilor [...], [...], [...], [...] şi [...] care în noaptea de 27/28.11.2014, în baza 
înţelegerii prealabile şi urmărind acelaşi scop al îmbogăţirii fără just temei, au sustras de la stâna 
aparţinând persoanei vătămate [...] şi [...] un număr de 41 oi, prin întrebuinţarea de violenţe – lovitură 
în picior şi ameninţare cu moartea - de către inculpatul [...] împotriva ciobanului [...], oile astfel 
susutrase fiind preluate de către inculpatul [...] la bordul autoutilitarei marca VW cu numărul de 



 
 

28

înmatriculare [...], realizează elementul material al infracţiunii de tâlhărie calificată prev. de art.233-
art.234 alin.1 lit.d) cod penal. 

Acţiunea inculpatului [...], care la data de 27/28.11.2014, a condus autoutilitara marca VW cu 
numărul de înmatriculare [...] pe un segment de circa 2 kilometri a drumului public DN60, fără a 
poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, realizează elementul material al 
infracţiunii de conducere fără permis prev. de art.335 alin.1 cod penal. 

Acţiunea inculpatului [...] care în noaptea de 28.11.2014 l-a ajutat pe inculpatul [...] să se 
sustragă urmăririi de către organele de poliţie, adăpostindu-l în locuinţa sa, cunoscând că acesta este 
urmărit de poliţie după surprinderea în flagrant, realizează elementul material al infracţiunii de 
favorizare a făptuitorului prev. de art.269 cod penal. 

Acţiunea inculpatului [...] care în perioada 20-26.11.2014 inculpatul [...] a înlesnit 
valorificarea porcilor sustraşi în noaptea de 19/20.11.2014, cunoscând că animalele 
provin din fapte de furt, realizează elementul material al infracţiunii de tăinuire prev. de art.270 
cod penal. 

La individualizarea judiciară a pedepselor, instanţa de fond a avut în vedere criteriile generale 
de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv gravitatea infracţiunii săvârşite şi 
periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a 
infracţiunii, precum şi de mijloacele folosite, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor 
consecinţe ale infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii 
infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedentele penale 
ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de 
educaţie, varsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială/ incidenţa circumstanţelor atenuante 
sau agravante. 

Inculpaţii au acţionat ca un veritabil grup infracţional organizat după un mod de operare 
dinainte stabilit şi în baza unor multiple surse de documentare şi punctare prealabilă a potenţialelor 
victime (pe raza a 9 localităţi), având asupra lor arme şi obiecte periculoase apte să înfrângă opoziţia 
paznicilor care i-ar fi putut surprinde. Calificarea infracţională a coinculpaţilor este surprinsă şi de 
numărul impresionant de terminale mobile identificate la locuinţele acestora, bunuri nejustificate prin 
număr, având în vedere că în tot cursul procesului au susţinut că sunt crescători de animale.  

Inculpaţii au dovedit periculozitate şi îndrăzneală deosebite atât la momentul comiterii 
faptelor prin întrebuinţarea de violenţe împotriva primului cioban care i-a surprins ([...]) dar şi prin 
numărul mare de animale sustrase – practic toate animalele pe care le puteau struni în a le scoate din 
stabiliment şi conduce până la locul de încărcare (persoana vătămată SC [...] SRL a reclamat 
scoaterea din posesia a nu mai puţin de 169 de oi) dar şi cu prilejul interacţiunii cu organele de 
poliţie faţă de care – nu s-au supus semnalelor şi somaţiilor de oprire (data de 02/03.08.2014, 
27/28.11.2014, când inculpaţii au fugit; la acestea se adaugă şi intenţia inculpatului [...] de a contesta 
autoritatea agentului de poliţie [...] în noaptea de 30.10./01.11.2014, dacă circumstanţele i-ar fi 
permis). Elocventă asupra poziţiei subiective a inculpaţilor faţă de persoanele vătămate este şi 
comunicaţia din data de 19.11.2014, la ora 15:15:51 dintre inculpaţii [...] şi [...] în cadrul căreia cu 
privire la perspectivele incerte ale sustragerii porcilor în dauna lui [...] datorate rămânerii la stână a 
fratelui acestuia astfel invocate de inculpatul [...], inculpatul [...] se pronunţă în sensul că “Da, mă. 
Ştii cum e treaba? Dă-l dracu! Nu e problemă. Barem de ar ploua şi în continuare. Eşti sigur că nu 
mai stă nici dracu afară, ştii?”, posibilitatea întrebuinţării de violenţe împotriva paznicului astfel cum 
a făcut şi împotriva lui [...], nefiind exclusă de către inculpatul [...]. 

Inculpaţii au cauzat prejudicii crescrătorilor de animale de pe raza a 9 localităţi din judeţul 
Constanţa, totalizând un număr de 264 capete ovine, 39 porci şi o rulotă auto. 

Instanţa de fond a avut în vedere şi natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie 
antecedentele penale ale inculpaţilor: 
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- [...] – 2 condamnări pentru infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice (art. 86 din 
OUG nr. 195/2002), 1 condamnare pentru o infracţiune de furt calificat, beneficiar a unei soluţii de 
scoatere de sub urmărire penală pentru o faptă prevăzută de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 şi 
furt calificat; cercetat într-un alt dosar penal înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. 

[...] – 4 condamnări pentru infracţiuni de furt calificat, 1 condamnare pentru o infracţiune de 
violare de domiciliu şi tentativă la tâlhărie, 1 condamnare pentru infracţiuni la regimul circulaţiei 
rutiere (art. 86 şi art. 89 din OUG nr. 195/2002) 

[...] - 1 condamnare pentru o infracţiune de vătămare corporală, 1 condamnare pentru o 
infracţiune de ultraj, 1 condamnare pentru o infracţiune de lovire sau alte violenţe, 2 condamnări 
pentru infracţiuni de furt calificat  

[...] – 3 condamnări pentru infracţiuni de tâlhărie. 
[...] – 2 condamnări pentru infracţiuni de furt calificat  
[...] – 7 condamnări pentru infracţiuni de furt calificat, 1 condamnare pentru o infracţiune de 

ultraj, 1 soluţie de scoatere de sub urmărire penală şi aplicare a unei amenzi administrative pentru o 
faptă de violare de domiciliu. 

[...] – 7 condamnări pentru infracţiuni de furt calificat, lipsire de libertate, lovire sau alte 
violenţe, 1 condamnare pentru o infracţiune ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi 
liniştii publice. 

[...] – 1 condamnare pentru o infracţiune de violare de domiciliu, 1 condamnare pentru o 
infracţiune de ultraj şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, 1 
condamnare pentru o infracţiune de lovire sau alte violenţe, 4 condamnări pentru infracţiuni de furt 
calificat, 4 soluţii de scoatere de sub urmărire penală şi aplicare a unei amenzi administrative pentru 
fapte prevăzute de ameninţare, lovire sau alte violenţe şi violare de domiciliu.    

De asemenea, s-a avut în vedere conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului 
penal, prima instanţă reţinând că la fiecare dintre cele două contacte cu organele de poliţie, la 
momentul comiterii faptei, inculpaţii s-au sustras abandonând vehiculele încărcate cu animale. Pentru 
împiedicarea sustragerii inculpaţilor în noaptea flagrantului au fost trase focuri de armă în vehiculele 
urmărite dar şi în inculpaţii pedeştri. Inculpaţii nu au recunoscut săvârşirea faptelor. Recunoaşterile 
parţiale din partea acestora au fost provocate de evidenţa probatoriei a unor dintre actele materiale 
cercetate. Inculpaţii au intimidat şi ameninţat martorii acuzării, astfel cum s-a arătat în precedent, 
pentru tergiversarea aflării adevărului obiectiv, încercând acolo unde circumstanţele au permis-o, 
realizarea unor înţelegeri frauduloase pentru absolvirea de răspundere penală. După toate 
condamnările anterioare în ţară şi Germania, inculpatul [...], expus acuzaţiei, s-a întrebat retoric Am 
omorât un om cumva? apreciind, în şedinţa de judecată, că statul şi justiţia română mitraliează 
oamenii la zid.   

Împotriva sentinţei pronunţate de către Judecătoria Constanţa au formulat apel Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Constanţa şi de către inculpaţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...]. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa s-a arătat 
că în mod greşit instanţa de fond a dispus achitarea inculpaţilor [...] şi inculpatul [...] pentru 
comiterea infracţiunii de furt calificat comisă în data de 21/22.10.2014, solicitându-se a se analiza 
întregul material probator administrat în cauză, inclusiv convorbirile interceptate anterior săvârşirii 
acestei fapte, respectiv discuţiile purtate între inculpaţii [...], Rebenciuc şi [...] şi care se coroborează 
din acest punct de vedere cu modul de operare indicat de către martorul „[...]”, faptul că numărul 
însemnat de ovine, de 169 de ovine sustrase nu puteau fi sustrase doar de o singură persoană, sens în 
care au fost folosite două autovehicule aparţinând inculpatului [...], aşa încât aceste aspecte 
coroborate şi cu declaraţia martorului conduc fără echivoc la stabilirea vinovăţiei; s-a mai arătat că 
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există şi interceptarea convorbirilor telefonice din perioada 14-16.10.2014, anterior comiterii faptei 
pentru că după comiterea faptei mai puţin interesează ce fac inculpaţii, este relevantă din acest punct 
de vedere şi declaraţia martorului „[...]” care arată cui au fost valorificate o parte din aceste ovine, 
respectiv acelei persoane numite „[...]”; în consecinţă, în măsura în care se va aprecia asupra 
vinovăţiei inculpatului [...] şi [...], faţă de inculpatul [...] s-a solicitat să se dispună aplicarea unei 
pedepse substanţiale pentru comiterea acestei infracţiuni, urmând a se dispune revocarea suspendării 
condiţionate a pedepsei anterior aplicate inculpatului [...] tot pentru infracţiune de furt calificat (şi nu 
anularea suspendării condiţionate, astfel cum în mod eronat a dispus instanţa de fond). 

În ceea ce-i priveşte pe inculpaţii [...], [...], [...], [...] şi [...], s-a solicitat interzicerea ca 
pedeapsa atât ca pedeapsă complementară cât şi ca pedeapsă accesorie a disp.art.66 lit.a şi b din 
Codul penal,  probabil dintr-o eroare s-a dispus aplicarea altor texte de lege; în mod similar, în 
măsura în care se va stabili şi vinovăţia inculpatului [...] şi faţă de [...] care rămâne în continuare 
condamnat, de asemenea să se dispună aplicarea acestor două pedepse ca şi pedeapsa accesorie cât şi 
pedeapsa complementară. 

S-a mai solicitat să se dispună restituirea către persoanele care nu au legătură cu această cauză 
a bunurilor care au fost găsite la inculpaţi şi despre care sunt date că provin din alte fapte sau că 
aparţin altor persoane, respectiv ca fiind sustrase din Germania. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, 
desfiinţarea hotărârii atacate şi rejudecând să se dispună încetarea procesului penal pentru cele 5 
infracţiuni ce i-au fost reţinute în sarcină de către instanţa de fond, având în vedere că în cauză s-au 
încheiat acorduri de mediere pentru toate cele 5 infracţiuni, sens în care în temeiul disp.art.396 alin.6 
în referire la art.16 alin.1 lit.g Cod pr.penală se impune încetarea procesului penal, acordurile de 
mediere fiind realizate cu respectarea normelor legale. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, 
desfiinţarea hotărârii atacate şi rejudecând să se dispună achitarea inculpatul în temeiul disp.art. 396 
alin.5 în referire la art.16 alin.1 lit.c Cod pr.penală întrucât nu există dovezi că inculpatul a săvârşit 
infracţiunile reţinute în sarcina sa; în acest sens, s-a arătat că din probele administrate în faţa 
instanţei, mai multe bilete de la staţiile de taxare  sau de la PECO, se face dovada că inculpatul nu 
avea cum să comită infracţiunile respective pentru că nu se afla în ţară, probe directe în acuzare nu 
există, iar ca şi probe ştiinţifice există doar acele interceptări ale unor convorbiri telefonice de pe 
nişte telefoane care se presupune că erau ale inculpaţilor, aceştia fiind plasaţi ca loc şi timp în locul 
unde s-au comis infracţiunile, lipseşte legătura de cauzalitate care să demonstreze că, într-adevăr că 
inculpatul a săvârşit acele infracţiuni, nu s-a găsit nicio urmă biologică, amprentă sau orice altă probă 
care ar fi demonstrat comiterea infracţiunii; în subsidiar, solicită reducerea pedepsei aplicate de 
instanţa de fond pe care o consideră exagerat de mare. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, 
apreciind că pedeapsa aplicată inculpatului de către instanţa de fond este mult prea mare pentru 4 
infracţiuni de furt şi anume, 15 ani închisoare; s-a arătat că sunt 4 infracţiuni de furt pentru că cea din 
data de 27/28.11.2014 nu se confirmă prin nicio probă administrată la dosarul cauzei; s-a precizat că 
inculpatul [...] a recunoscut furtul de animale însă nu recunoaşte nimic cu privire la violenţele 
exercitate asupra părţii vătămate, violenţele fiind probate doar prin declaraţia martorului sub 
acoperire fără coroborarea cu nicio altă probă de la dosarul cauzei, fiind invocate prev. art.103 alin.3 
Cod pr.penală care prevede că o hotărâre de condamnare nu se poate întemeia în măsură 
determinantă pe declaraţiile investigatorului, ale colaboratorului ori ale martorilor protejaţi aşa cum 
este în cazul de faţă; inculpatul a recunoscut infracţiunile de furt, cea din 24.11.2014 şi cea din 
19/20.11.2014, însă pentru fapta din data de 27/28.11.2014 având în vedere că nu sunt întrunite 
elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, acel furt care să fie legat de o violenţă sau de o 
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ameninţare, solicitându-se schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de tâlhărie în infracţiunea 
de furt şi încetarea procesului penal, în baza art.16 lit.g Cod pr.penală, întrucât a intervenit medierea; 
în subsidiar, s-a olicitat reducerea pedepselor aplicate şi pedepsei rezultante având în vedere 
circumstanţele personale ale inculpatului în sensul, că acesta are o familie închegată, un domiciliu 
stabil, înainte de arestarea sa preventivă îşi câştiga existenţa fiind fermier şi era singurul sprijin 
financiar pentru familia sa, dar şi cu privire la circumstanţele reale ale săvârşirii faptei. Solicită a se 
avea în vedere şi faptul că inculpatul a recunoscut şi faptele ce i se reţin în sarcină, sens în care 
solicită coborârea pedepsei spre minimul special. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, 
desfiinţarea hotărârii atacate şi rejudecând, în temeiul art.396 alin.6 Cod pr.penală raportat la art.16 
alin.1 lit.g din Codul de procedură penală să se dispună încetarea procesului penal întrucât s-a 
încheiat câte un acord de mediere cu privire la faptele din 19/20.11.2014 (persoană vătămată [...]), 
31/1.11.2014, 2/3.08.2014 şi 24.11.2014, solicitându-se se avea în vedere decizia nr. 9/2015 a ICCJ – 
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din care rezultă că încheierea unui acord de 
mediere reprezintă o cauză sui-generis de încetare a procesului penal iar încheierea acordului de 
mediere poate interveni până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, deci, inclusiv în 
calea de atac a apelului; în ceea ce priveşte cea de-a cincia faptă reţinută prin rechizitoriu în sarcina 
inculpatului, s-a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea hotărârii atacate şi rejudecând să se dispună 
schimbarea încadrarea juridică a faptelor din infracţiunea de tâlhărie în infracţiunea de furt calificat 
prev. de disp.art.228-229 alin.1 lit.b Cod pr.penală cu aplicarea art.77 lit. a Cod penal, susţinându-se 
că din niciun mijloc de probă nu rezultă faptul că inculpatul s-a înţeles cu ceilalţi 3 participanţi la 
săvârşirea acestei fapte din 27/28.11.2014 să sustragă  respectivele animale prin folosirea de violenţe 
sau în măsura în care ar fi fost depistaţi de către vreunul dintre proprietarii animalelor se recurgă la 
violenţe pentru a păstra respectivele animale sau pentru aş asigura scăparea; în acest sens, s-a 
solicitat a se avea în vedere declaraţia martorului [...], ciobanul care avea grijă de animalele 
respective aflate la fila 114 din dosarul instanţei de fond din care rezultă foarte clar împrejurarea că 
acesta s-a aflat la o oarecare distanţă de locul săvârşirii presupusei fapte şi că nu a fost lovit de către 
cele 3 persoane care au săvârşit respectiva infracţiune iar această declaraţie se coroborează atât cu 
declaraţia persoanei vătămate [...] din care rezultă faptul că angajatul său nu a fost lovit sau 
ameninţat de către participanţii la furt cât şi cu declaraţia lui [...] care este ginerele persoanei 
vătămate [...] şi care a declarat în faţa instanţei de fond că nu are încredere în spusele ciobanului că 
acesta ar fi fost lovit sau ameninţat de către persoanele care au săvârşit infracţiunea de furt şi nu a 
auzit ca ciobanul respectiv să se plângă de dureri ca urmare a loviturilor pe care le-ar fi primit la 
momentul respectiv, menţionându-se că la dosarul cauzei nu a fost depus niciun certificat medico-
legal din care să rezulte săvârşirea de violenţe asupra martorului [...]; s-a mai arătat că la momentul 
săvârşirii acestei fapte, recunoscută sub aspectul furtului de către inculpatul apelant [...], acesta se 
afla la o oarecare distanţă de locul săvârşirii faptei şi pentru a reţine infracţiunea de tâlhărie ar fi 
trebuit să se dovedească cu orice mijloc de probă faptul că acesta s-a înţeles anterior cu ceilalţi 
inculpaţi să săvârşească o infracţiune de tâlhărie, însă în cauză discutăm de o infracţiune cu intenţie 
supravenită, dacă există şi infracţiunea de furt şi de tâlhărie; în ceea ce priveşte acea convorbire 
telefonică reţinută la fila 20 din sentinţa penală apelată în sensul că [...] discutând cu [...] îi transmite 
acestuia din urmă că „am dat darul şi am plecat”, s-a solicitat a se observa că inculpatul [...] răspunde 
cu onomatopee, ca şi cum nu ar fi înţeles ceea ce s-ar fi întâmplat; în măsura în care se va dispune 
schimbarea încadrării juridice astfel cum s-a arătat, s-a solicitat a se avea în vedere faptul că şi în 
ceea ce priveşte această infracţiune la fila 250 Vol.I din dosarul instanţei de fond, s-a încheiat un 
acord de mediere şi cu persoanele vătămate, proprietarii ale acestor bunuri, acest acord de mediere 
fiind încheiat tocmai în considerarea faptului că urma să se solicite schimbarea încadrării juridice, 
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considerând că se poate da eficienţă şi acelui acord de mediere şi în ceea ce priveşte şi această cea 
de-a cincia faptă să se dispună încetarea procesului penal; în măsura în care acestui acord de mediere 
nu i se va da eficienţă, s-a solicitat pentru infracţiunea de furt calificat să se dispună o pedeapsă 
orientată către minimul special având în vedere că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei şi a 
recuperat prejudiciul în măsura în care acest lucru a fost posibil. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, 
desfiinţarea sentinţei pronunţată de instanţa de fond şi în ce priveşte infracţiunea de furt reţinută în 
sarcina inculpatului să se dispună încetarea procesului penal, să se aibă în vedere acordul de mediere 
depus la dosarul cauzei din care rezultă că părţile s-au împăcat; cu privire la infracţiunea de tâlhărie, 
s-a solicitat schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de furt apreciind, că fapta aşa cum este 
descrisă în rechizitoriu este aceea de furt şi probele administrate în cauză conduc către săvârşirea de 
către inculpat a infracţiunii de furt şi nu a acelei de tâlhărie, avându-se în vedere declaraţiile 
martorilor propuşi de către parchet în dovedirea şi acestei fapte de tâlhărie, respectiv a martorului sub 
acoperire audiat la termenul anterior şi care a precizat că inculpatul ar fi săvârşit infracţiunea din 
27/28.11.2014, dar a precizat că a săvârşit infracţiunea de furt, nu a precizat că ar fi efectuat vreo 
acţiune de ameninţare sau de violenţă asupra părţii vătămate; s-a mai arătat că alte probe în 
susţinerea infracţiunii de tâlhărie nu există în cauză, solicitându-se să se aibă în vedere şi 
înregistrările, CD-urile, suporturile optice depuse la dosarul cauzei şi transcrise în dosar din care nu 
rezultă sub nicio formă că, inculpaţii care au săvârşit fapta din 27/28.11.2014 ar fi săvârşit o 
infracţiune; ca o consecinţă a schimbării de încadrare juridică, dacă va fi admisă, s-a solicitat a se 
avea în vedere acordul de mediere depus la dosarul cauzei cu privire la fapta de furt dacă se va 
dispune schimbarea de încadrare juridică, să se aprecieze ca fiind valid acest acord de mediere; în 
consecinţă, s-a solicitat ca dispunând schimbarea încadrării juridice să se dispună încetarea 
procesului penal şi cu privire la fapta din 27/28.11.2014; în situaţia în care se va reţine că 
infracţiunea săvârşită de către inculpat este aceea de tâlhărie cu privire la fapta din 27/28.11.2014, s-
a solicitat ca instanţa de control să realizeze o corectă individualizare a pedepsei în ce-l priveşte pe 
inculpat, să se constate că în mod greşit instanţa de fond i-a aplicat acestuia pedeapsa maximă cu 
privire la această infracţiune reţinând ca şi motiv pentru aplicarea pedepsei maxime faptul că, aşa 
cum precizează la fila 110 din sentinţa instanţei de fond că a interacţionat cu alţi hoţi care nu au fost 
identificaţi; raportat la acest aspect, având în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului şi 
cele reale săvârşirii faptei se impune aplicarea unei pedepse mici spre minimul special prevăzut de 
legea penală cu privire la infracţiunea de tâlhărie, solicitând a se avea în vedere în acest sens 
caracterizările depuse la dosarul cauzei, faptul că inculpatul nu are antecedente penale, este tânăr, 
apreciind că pedeapsa aplicată de instanţa de fond cu privire la această infracţiune este mult prea 
mare.  

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, 
desfiinţarea sentinţei apelate şi rejudecând, în principal să se dispună achitarea inculpatului pentru 
cele două infracţiuni de furt, cu înlăturarea obligării de la plata despăgubirilor civile, în temeiul 
art.396 alin.5 rap. la art.16 alin.1 lit.c Cod pr.penală; având în vedere depoziţia martorului [...] audiat 
la termenul din 07.01.2016 de către instanţa de apel, care a precizat că a recunoscut animalele după 
vopsea, s-a susţinut că nu există nicio vopsea specială pentru a fi folosită în asemenea împrejurări, 
vopseaua este unică pe piaţă, argumentul pe care martorul l-a adus nu este relevant mai ales că în 
cursul urmăririi penale a spus că a recunoscut după anumiţi noduli, nicidecum după vopsea, iar acum 
vine cu o altă variantă; s-a arătat că aceste animale erau marcate, marcajele erau înregistrate la 
centrul Zonal [...] [...] cu alte serii, indicând seriile acestora, iar animalele lui [...] care erau 
înregistrate la DVS încă din 2011 aveau acele marcaje care au şi fost găsite asupra acestor animale şi 
care au fost ridicate şi se poate constata că apar în procesele verbale de percheziţie; ca atare, s-a 
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susţinut că animalele aparţineau inculpatului, în mod nejustificat au fost luate de la locuinţa acestuia, 
el nu are nicio participare la activitatea infracţională; cu privire la infracţiunea de tâlhărie s-a solicitat 
schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de tăinuire întrucât nu a participat la săvârşirea faptei şi 
achitarea inculpatului pentru că toţi inculpaţii care au săvârşit această faptă de tâlhărie erau crescători 
de animale şi, potrivit textului de lege trebuia să obţină un folos de către inculpatul [...] ori acesta a 
plătit preţul pieţii pentru aceste animale astfel că nu avem componenta infracţiunii; în măsura în care 
se va aprecia că există totuşi această infracţiune,  s-a solicitat orientarea către aplicarea unei amenzi, 
iar cu privire la infracţiunea prev. de art.355 Cod penal, infracţiune pe care inculpatul a şi 
recunoscut-o, s-a solicitat a se avea în vedere circumstanţele faptei în sensul că acesta a condus pe 
drum de ţară fără să pună în pericol traficul rutier, cel mult îşi punea în pericol viaţa acestuia şi ca 
atare, instanţa să se orienteze către o pedeapsă spre minimul special; s-a mai solicitat să se dispună 
restituirea tuturor bunurilor care au fost ridicate de la inculpat cu ocazia percheziţiei, anumite 
telefoane care nu au nicio legătură cu activitatea infracţională, a autoturismului marca Volkswagen 
care este al soţiei inculpatului şi sunt documente la dosar în acest sens şi a sumei de 1200 lei, 
inculpatul făcând dovada că această sumă provine din vânzarea de animale şi inculpatul a cumpărat 
animale şi a plătit preţul pieţei. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, 
desfiinţarea sentinţei pronunţată de instanţa de fond şi rejudecarea cauzei; s-a arătat că inculpatul a 
fost trimis în judecată pentru două fapte, un furt şi o tâlhărie, pentru prima faptă solicitându-se să se 
pronunţe o soluţie de achitare în temeiul art.16 lit.c Cod pr.penală, întrucât nu sunt probe care să 
dovedească că inculpatul a participat la acest furt, nici măcar martorul sub acoperire nu-l 
menţionează şi nu-l recunoaşte ca fiind participant la furt; referitor la infracţiunea de tâlhărie, s-a 
solicitat schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de furt calificat, neexistând niciun certificat 
medico-legal la dosar, iar din probele administrate în cauză nu rezultă săvârşirea vreunei ameninţări 
sau loviri asupra ciobanului; cu privire la această ultimă faptă s-a arătat că infracţiunea de furt a fost 
recunoscută în mod sincer de către inculpat, a achitat prejudiciul şi, ca atare impune încetarea 
procesului penal, iar în subsidiar să se aibă în vedere circumstanţele atenuante şi coborârea pedepsei 
sub minimul special. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a arătat că situaţia inculpatului este 
diferită faţă de situaţia celorlalţi inculpaţi, are reţinute în sarcină două infracţiuni; în ceea ce 
priveşte infracţiunea de favorizare a infractorului în sensul că l-ar fi ajutat pe [...] să se sustragă,  
ascunzându-l în podul casei, nefiind lămurite anumite aspecte astfel încât să se reţină că sub 
aspectul laturii subiective a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, solicitându-se în 
consecinţă achitarea inculpatului în temeiul disp.art.16 lit.b teza a II-a Cod pr.penală, întrucât fapta 
nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege; în subsidiar s-a solicitat a se avea în vedere 
cuantumul pedepsei aplicate, eventual orientarea spre amendă penală, fiind o exagerare destul de 
mare o pedeapsă de 3 ani pentru o faptă care se califică ca şi tăinuire şi nu apar elemente atât de 
clare încât singura soluţie să fie o condamnare la acest cuantum şi nu sunt probe suficiente care să 
formeze convingerea că nu există niciun fel de rezervă; cea de-a doua infracţiune constă în faptul, 
că ar fi valorificat porci sustraşi, nefiind lămurit aspectul că inculpatul a avut cunoştinţă că sunt 
sustraşi atâta timp cât inculpatul a luat porcii de la o persoană care era crescător de animale, era în 
perioada în care porcii se sacrificau, impunându-se astfel aplicarea disp.art. 16 lit.b teza a aII-a Cod 
pr.penală, fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege; în subsidiar, s-a apreciat că 
pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată şi pentru această infracţiune pare exagerată, impunându-se 
aplicarea unei amenzi, urmând ca cuantumul acesteia să fie îndestulător pentru faptele pentru care 
se presupune că se face vinovat. 
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În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, 
desfiinţarea sentinţei apelate şi rejudecând cauza să se dispună încetarea procesului penal în temeiul 
art.396 alin.6 Cod pr.penală rap. la art.19 alin.1 lit.g Cod pr.penală, întrucât între partea civilă şi 
inculpat a intervenit un acord de mediere, astfel încât apreciază că se poate dispune încetarea 
procesului penal, acest acord de mediere fiind încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, partea 
civilă şi-a recuperat integral prejudiciul de la inculpat şi acesta s-a împăcat cu inculpatul. 

Apelul formulat de către inculpatul [...], prin avocat, nu a fost motivat, Curtea urmând a 
examina apelul acestuia potrivit efectului devolutiv prev. de art.417 alin.1,2 cod procedură penală. 

La termenul de judecată din data de 29.10.2015 inculpaţii [...], [...], [...], [...], [...] au precizat 
personal că uzează de dreptul la tăcere în faţa instanţei de apel iar inculpaţii  [...], [...], [...], [...] şi [...] 
au dat declaraţii în faţa instanţei de apel. 

În apel, inculpaţii au depus înscrisuri în circumstanţiere. 
S-au întocmit Referate de evaluare pentru inculpaţii [...] şi [...]. 
S-a admis solicitarea inculpaţilor privind efectuarea unei copii după un DVD conţinând 

înregistrarea unor convorbiri telefonice interceptate, pentru a verifica corecta transcriere a acestor 
convorbiri interceptate. 

În apel au fost audiaţi martorii [...]şi a fost reaudiat martorul cu identitate protejată „[...]”. 
În apel s-au depus mai multe acorduri de mediere încheiate între: 
… 

 Curtea reţine că în cursul judecăţii în apel s-au depus la dosar mai multe acorduri de 
mediere încheiate între câţiva inculpaţi şi câteva persoane vătămate. 

Curtea reţine că potrivit art.16 alin.1 lit.g) cod procedură penală „acţiunea penală nu poate 
fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă: … g) a fost retrasă 
plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea 
penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii.” 

Curtea mai reţine că potrivit art.67 alin.1,2 din Legea nr.192/2006 privind medierea şi 
organizarea profesiei de mediator: 

 “(1) Dispoziţiile din prezenta lege se aplică şi în cauzele penale, atât în latura penală, cât 
şi în latura civilă, după distincţiile arătate în prezenta secţiune. 

    (2) În latura penală a procesului, dispoziţiile privind medierea se aplică numai în 
cauzele privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau 
împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.” 

Având în vedere că potrivit art.231 alin.2 cod penal “(2) În cazul faptelor prevăzute la 
art.228, art.229 alin.1, alin.2 lit.b) şi c) şi art.230, împăcarea înlătură răspunderea penală”, 
Curtea constată că pentru infracţiunile de furt calificat prev. de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) 
cod penal care fac obiectul prezentului dosar este posibilă încheierea unor acorduri de mediere. 

Curtea mai reţine că prin Decizia nr. 9/2015 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept s-a decis că încheierea unui acord de mediere reprezintă o cauză sui-generis de 
încetare a procesului penal iar încheierea acordului de mediere poate interveni până la rămânerea 
definitivă a hotărârii de condamnare, deci, inclusiv în calea de atac a apelului. 

În consecinţă, în baza art.396 alin.6 cod procedură penală raportat la art.16 lit.g) cod 
procedură penală, Curtea va dispune încetarea procesului penal faţă de: 
- inculpatul [...], cu privire la infracţiunile de furt calificat prev. de: 

- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 02/03.08.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.), 

- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 11/12.10.2014, persoană vătămată [...]), 
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- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 cod penal (faptă din 
15/16.10.2014, persoană vătămată [...]), 

- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 31.10/01.11.2014, persoană vătămată [...]), 

- art.228 alin.1 – art.229 alin.1  lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 05/06.11.2014, persoană vătămată [...]), 

- inculpatul [...] cu privire la infracţiunile de furt calificat prev. de: 
- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 

alin.1 cod penal (faptă din 02/03.08.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.), 
- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 

alin.1 cod penal (faptă din 31.10/01.11.2014, persoană vătămată [...]), 
- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 

alin.1 cod penal (faptă din 19/20.11.2014, persoană vătămată [...]), 
- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 cod penal (faptă din 

24.11.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.), 
- inculpatul [...] cu privire la infracţiunea de furt calificat prev. de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) 
cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 alin.1 cod penal (faptă din 19/20.11.2014, 
persoană vătămată [...]), 
- inculpatul [...] cu privire la infracţiunea de furt calificat prev. de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) 
cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 alin.1 cod penal (faptă din 02/03.08.2014, 
persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.), 
- inculpatul [...] cu privire la infracţiunea de furt calificat prev. de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) 
cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 alin.1 cod penal (faptă din 31.10/01.11.2014, 
persoană vătămată [...]), 
ca urmare a încheierii unor acorduri de mediere între aceşti inculpaţi şi persoanele vătămate 
menţionate, apelurile formulate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi de către 
inculpaţii [...], [...], [...], [...] şi [...] fiind fondate sub acest aspect. 

Curtea constată că apelul formulat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa este 
fondat sub aspectul achitării inculpaţilor [...] şi [...] pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat 
prev. de art.228 alin.1 – art.229 alin.1  lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal (faptă din 
21/22.10.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.). 

În acest sens, Curtea constată că instanţa de fond a reţinut în mod neîntemeiat că nu există 
suficiente probe pentru dovedirea participaţiei inculpaţilor [...] şi [...], alături de inculpatul [...], la 
comiterea acestei fapte de furt calificat, iar singurul mijloc de probă fiind declaraţia martorului 
ameninţat [...] care, în baza art. 103 alin.3 C.proc.pen., nu poate întemeia, în mod determinant, o 
hotărâre de condamnare pentru această faptă. 

Astfel, Curtea constată că în cauză au fost administrate şi alte mijloace de probă care se 
coroborează cu declaraţiile date în mod constant de către martorul cu identitate protejată „[...]”.  

Curtea constată că aspectele menţionate mai sus se coroborează cu declaraţia martorului cu 
identitate protejată „[...]”: „În legătură cu fapta din 21/22.10.2014 cunosc că aceasta a fost comisă de 
[...], [...], [...] şi [...]. Cunosc că au fost furate un număr mare de animale, oi, însă au fost luate 
efectiv 54 ce au fost conduse pe jos până pe un deal unde au fost încărcate în autoutilitare. Cunosc 
că oile au fost cumpărate de [...] (n.r. de la [...], [...], [...] astfel cum reiese din răspunsul la întrebarea 
imediat următoare adresată de avocatul inculpatului [...]). 

Având în vedere că prin rechizitoriu nu s-a dispus şi trimiterea în judecată a inculpatului 
[...] pentru comiterea faptei de furt calificat prev. de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu 
aplicarea art.77 lit.a) cod penal (faptă din 21/22.10.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.) iar 
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obiectul judecăţii îl constituie doar faptele şi persoanele menţionate în actul de sesizare al instanţei, 
Curtea va reţine doar vinovăţia inculpaţilor [...] şi [...], alături de inculpatul [...], la comiterea 
acestei fapte de furt calificat. 

Referitor la această faptă, Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel ale 
inculpatului [...] prin care a solicitat achitarea pentru comiterea acestei fapte de furt calificat. 
            În consecinţă, Curtea reţine că, după sustragerea ovinelor, pentru a da o aparenţă de legalitate 
pentru deţinerea lor şi pentru a ascunde provenienţa din furt a acestor oi, inculpatul [...] a înlocuit 
crotaliile respectivelor ovine cu alte crotalii de la alte ovine care au aparţinut soţiei sale [...], astfel 
explicându-se şi rănile de la urechile unde se fixează crotaliile.  

 Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a 
susţinut că la data comiterii acestei fapte era plecat din ţară, având în vedere că din adresa din data de 
09.12.2014 a societăţii de transport persoane SC [...] S.R.L. Galaţi reiese că inculpatul se afla pe lista 
pasagerilor care în data de 18.10.2014 au călătorit pe traseul Londra (Anglia) - Constanţa, astfel că 
cel târziu în data de 20.10.2014 acesta se afla în Constanţa, fiind de notorietate că acest traseu se 
parcurge cu un autocar în 2 sau maxim 3 zile. 

Curtea îşi însuşeşte toate argumentele expuse de către instanţa de fond cu privire la 
examinarea mijloacelor de probă de către instanţa de fond cu privire la participaţia inculpatului [...] 
la comiterea faptelor de furt calificat din datele de 02/03.08.2014, 11/12.10.2014, 15/16.10.2014, 
31.10/01.11.2014 şi 05/06.11.2014, raportat la coroborarea declaraţiilor constante ale martorului cu 
identitate protejată “[...]” cu interceptările convorbirilor telefonice ale acestui inculpat. 

Susţinerea inculpatului [...] în sensul că ar fi fost plecat din ţară în toată acesată perioadă este 
contrazisă de discuţia telefonică din data de 14.10.2014 a inculpatului [...] în care a rezervat 3 bilete 
pentru Anglia, Londra inclusiv pentru inculpatul [...]. 

Prin urmare, Curtea reţine că există date că inculpaţii [...], [...] şi [...] au fost plecaţi în Anglia, 
Londra în perioada 16.10.2014 (ora 10:00, într-o zi de joi) -20.10.2014 (potrivit adresei din data de 
09.12.2014 a societăţii de transport persoane SC [...] S.R.L. Galaţi din care reiese că în data de 
18.10.2014 inculpatul [...] era înregistrat pentru traseul Londra (Anglia) - Constanţa), iar această 
perioadă nu exclude niciuna dintre faptele de furt calificat reţinute în sarcina acestor inculpaţi. 

În acelaşi sens, Curtea reţine că s-au pus la dispoziţia inculpaţilor în apel înregistrările 
convorbirilor telefonice interceptate şi niciunul dintre cei zece inculpaţi nu a contestat conţinutul 
transcrierilor acestor convorbiri telefonice.  

În ceea ce priveşte criticile aduse de către inculpaţii [...], [...], [...], [...] şi [...] pentru reţinerea 
comiterii de către aceştia a infracţiunii de tâlhărie calificată din data de 27/28.11.2014 (în forma 
complicităţii pentru inculpatul [...] şi în forma autoratului pentru ceilalţi inculpaţi), Curtea constată că 
acestea sunt neîntemeiate, in temeiul următoarelor probe:  
… 

Prin urmare, Curtea constată că nu sunt întemeiate apărările inculpatului [...], [...], [...], [...] 
şi [...]  care au susţinut prin motivele de apel că nu rezultă lovirea sau ameninţarea ciobanului [...]. 

Curtea reţine declaraţiile date în cursul urmării penale de către ciobanul [...] care se 
coroborează atât cu cu menţiunile din procesul verbal de prindere în flagrant cât şi declaraţia 
persoanei vătămate [...] din data de 28.11.2014 şi a persoanei vătămate [...] formulată în faţa 
instanţei, aceasta din urmă menţionând că l-a văzut pe ciobanul [...] mergând şchiop imediat după 
comiterea faptei. 

În consecinţă, Curtea constată că schimbarea declaraţiei de către [...] în cursul judecăţii în 
sensul că nu îşi menţine declaraţiile date în cursul urmării penale şi că nu a fost lovit sau ameninţat 
de nici o altă persoană nu este justificată în mod credibil şi plauzibil, justificarea reală fiind aceea de 
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a-i disculpa pe inculpaţi, având în vedere celelalte demersuri efectuate de inculpaţi pentru a se 
împăca cu majoritatea persoanelor vătămate. 

În acelaşi sens, Curtea reţine că nu este întemeiat nici aspectul susţinut de aceşti inculpaţi în 
sensul că martorul [...] a declarat în faţa instanţei de fond că nu l-a auzit pe ciobanul [...] că ar fi fost 
lovit de vreo persoană, acesta declarând de fapt contrariul în faţa primei instanţe: „ … Împreună cu 
[...] am urcat în maşina mea şi am cercetat zona de câmp înspre lizieră. Pe timpul cât mă aflam în 
maşină cu [...], acesta mi-a spus că a fost lovit la picior de către unul dintre hoţi şi i s-a spus să nu 
mişte”; faptul că ulterior acelaşi martor, la întrebarea unui avocat al unuia dintre inculpaţi, a răspuns 
că nu are încredere în afirmaţia lui [...] în sensul că a fost lovit este doar o apreciere a acestui martor, 
Curtea reţinând că martorul trebuie să releve aspecte de fapt şi să nu facă aprecieri; de altfel, cele 
afirmate de către ciobanul [...], în sensul că ar fi fost lovit, se coroborează cu declaraţia persoanei 
vătămată [...] formulată în faţa primei instanţe, aceasta din urmă menţionând că l-a văzut pe 
ciobanul [...] mergând şchiop imediat după comiterea faptei.    

În consecinţă, reţinând că inculpatul [...] l-a lovit pe ciobanul [...] cu o bâtă peste picior şi l-
a ameninţat acesta, Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel ale [...], [...], [...], [...] şi 
[...] care au solicitat schimbarea încadrării juridice date acestei fapte din infracţiunea de tâlhărie 
calificată în infracţiunea de furt calificat; Curtea reţine forma autoratului cu privire la infracţiunea de 
tâlhărie calificată atât pentru inculpatul [...] (acesta fiind cel care l-a lovit şi l-a ameninţat pe 
ciobanul [...]), cât şi pentru inculpaţii [...], [...] şi [...] care au avut cunoştinţă că în maşina cu care s-
au deplasat la acea stână existau nişte bâte de lemn (aspect care reiese din procesul verbal de 
prindere în flagrant şi planşele foto aferente) şi că inculpatul [...] s-a deplasat cu o asemenea bâtă 
spre stână pentru a comite fapta de furt calificat, toţi inculpaţii realizând şi acceptând posibilitatea 
folosirii violenţei fizice împotriva oricărei persoane de la stână care i-ar fi surprins în momentul 
sustragerii oilor pentru a-şi asigura scăparea sau a păstra oile furate. 

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul [...], Curtea constată că în mod corect a reţinut în sarcina 
acestuia comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată în formă complicităţii, nefiind astfel întemeiat 
motivul de apel al acestuia prin care a solicitat schimbarea încadrării juridice dată acestei fapte în 
infracţiunea de tăinuire. 

În acest sens, Curtea reţine că inculpatul [...] a avut cunoştinţă de intenţia celorlaţi inculpaţi 
de a sustrage oi în seara de 27/28.11.2014, neputându-se astfel reţine că a aflat de comiterea faptei 
ulterior consumării acesteia pentru a se putea reţine infracţiunea de tăinuire. 

 Din conţinutul acestor convorbiri telefonice, Curtea reţine că inculpatul [...] cunoştea că 
ceilalţi inculpaţi urmau să fure nişte oi în acea seară şi le-a acordat sprijinul prin disponibilitatea de a 
veni cu maşina să transporte din oile sustrase, acesta cunoscând de asemenea (prin faptul că a 
participat alături de ei la comiterea altor furturi de animale) că se deplasează la faţa locului cu bâte de 
lemn şi acceptând astfel posibilitatea folosirii de violenţe fizice de către ceilalţi inculpaţi pentru a 
sustrage animalele, pentru a păstra animalele sustrase sau pentru a-şi asigura scăparea, impunându-se 
astfel reţinerea în sarcina sa a comiterii infracţiunii de tâlhărie calificată în forma complicităţii.  

Curtea constată că nu sunt întemeiate nici motivele de apel invocate de către inculpatul [...] 
prin care a solicitat achitarea în baza art.16 lit.b) teza a II-a cod penal pentru săvârşirea infracţiunilor 
de favorizarea infractorului şi de tăinuire. 

În acest sens, are în vedere interceptarea convorbirii telefonice din data de 28.11.2014, ora 
03:35:19, dintre inculpaţii [...] şi [...]. 

Curtea mai reţine că ulterior, inculpatul [...] a fost depistat de către organele de poliţie în 
podul locuinţei inculpatului [...]. 

Din aceste convorbiri telefonice interceptate, Curtea constată că reiese fără putinţă de 
tăgadă că inculpatul [...] a avut cunoştinţă că inculpatul [...] era urmărit de către organele de poliţie 
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pentru comiterea unei fapte de natură penală şi a fost de acord să-l ascundă în podul locuinţei sale 
pentru a nu fi depistat de către organele de poliţie, inculpatul [...] acţionând astfel cu intenţie directă. 

Cu privire la infracţiunea de tăinuire reţinută în sarcina inculpatului [...], Curtea reţine că 
din probele administrate în cauză reiese că după ce în data de 19/20.11.2014 inculpaţii [...], [...] şi 
[...] au sustras un număr de 9 porci din localitatea [...] de la persoana vătămată [...], inculpatul [...] a 
înlesnit valorificarea a 4 porci sustraşi de ceilalţi inculpaţi, fiind întrunite astfel elementele 
constitutive ale infracţiunii de tăinuire. 

În acest sens, Curtea are în vedere convorbirea telefonică din data de 20.11.2014 (ora 
06:10:47) dintre inculpaţii [...] şi [...]. 

Din conţinutul acestor convorbiri, din modalitatea purtării discuţiei, Curtea constată că 
inculpatul [...] a realizat că porcii care urmau să-i fie aduşi provin din comiterea unor fapte de furt. 

Curtea mai reţine că, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în data de 28.11.2014 la 
locuinţa inculpatului [...] au fost identificaţi 2 dintre porcii aduşi de inculpaţii [...], [...] şi [...], porci 
care au fost recunoscuţi de către persoana vătămată [...], căruia i-au şi fost predaţi. 

De asemenea, Curtea mai reţine că inculpatul [...] a declarat că a vândut numiţilor [...] şi 
[...] [...], aceştia din urmă predând ulterior cei 2 porci persoanei vătămate [...], care i-a recunoscut ca 
fiind 2 dintre porcii care i-au fost sustraşi în data de 19/20.11.2014. 

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepselor aplicate de către instanţa de fond, 
Curtea constată că pedepsele aplicate de către prima instanţă pentru comiterea infracţiunilor de furt 
calificat constau în maximul special prevăzut de art.229 alin.1 cod penal, respectiv 5 ani închisoare, 
pentru toţi inculpaţii indiferent de numărul şi felul animalelor furate (ex. a aplicat inculpatului [...] 
aceeaşi pedeapsă de 5 ani închisoare atât pentru fapta de furt calificat din 21/22.10.2014 a 169 oi cât 
şi pentru fapta de furt calificat din 05/06.11.2014 a 10 porci). 

Curtea apreciază că prima instanţă nu a făcut o justă individualizarea judiciară a pedepselor 
potrivit art.74 cod penal, urmând a se reduce pedepsele aplicate raportat atât la modalitatea concretă 
de comitere a faptelor de furt cât şi la numărul animalelor sustrase şi valoarea acestora pentru fiecare 
faptă în parte (pentru faptele de furt pentru care nu s-au încheiat acorduri de mediere), fiind fondate 
sub acest aspect apelurile formulate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi de către 
inculpaţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...]. 

În acelaşi sens, Curtea va avea în vedere la individualizarea judiciară a pedepselor pentru 
comiterea infracţiunii de tâlhărie din data de 27/28.11.2014 atâta modalitatea concretă de comitere a 
faptei (lovirea în picior cu o bâtă de lemn a ciobanului [...], cu o intensitate relativ redusă care a 
determinat doar un mers şchiopătat al acestuia din urmă), valoarea bunurilor sustrase (41 oi) cât şi 
gradul de participaţie diferit al inculpaţilor (inculpatul [...] a fost cel care efectiv a aplicat lovitura cu 
bâta de lemn şi l-a ameninţat verbal pe [...], inculpaţii [...], [...] şi [...] au fost de faţă la agresarea 
fizică şi ameninţarea lui [...], văzând că [...] a plecat de la maşină cu o bâtă de lemn şi accpetând 
astfel posibilitatea ca acesta să exercite violenţe fizice asupra persoanelor de la stână iar inculpatul 
[...] a rămas la maşină, însă şi acesta a văzut că inculpatul [...] a plecat de la maşină cu o bâtă de 
lemn), neimpunându-se aplicarea pentru inculpaţii cărora li s-a reţinut comiterea infracţiunii de 
tâlhărie calificată în forma autoratului a unor pedepse constând în maximul special de 10 ani 
închisoare iar pentru complice o pedeapsă de 7 ani închisoare, urmând a se aplica inculpatului [...] o 
pedeapsă de 6 ani închisoare, inculpaţilor [...], [...] şi [...] câte o pedeapsă de 5 ani închisoare iar 
inculpatului [...] o pedeapsă de 4 ani închisoare. 

Pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată de către instanţa de fond inculpatului [...] pentru 
comiterea infracţiunii de conducere fără permis prev. de art.335 alin.1 cod penal a fost just 
individualizată, fiind orientată spre minimul special de 1 an închisoare şi nu spre maximul special de 
5 ani închisoare. 
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Curtea constată că, raportat la modalitatea concretă de comitere a faptelor de favorizarea 
infractorului şi de tăinuire reţinute în sarcina inculpatului [...], la gradul concret de pericol social al 
acestor fapte, la aspectul că este infractor primar, se impune reducerea pedepselor de câte 3 ani 
închisoare la câte 2 ani închisoare pentru fiecare infracţiune, având în vedere că pentru aceste 
infracţiuni este prevăzută şi sancţiunea alternativă a amenzii (care însă nu se impune raportat la 
modalitatea concretă de comitere a faptelor) iar sanţiunea închisorii este prevăzută de la 1 an la 5 
ani.       

Curtea constată că este întemeiat şi motivul de apel al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Constanţa cu privire la neaplicarea corespunzătoare a pedepselor accesorii şi complementare potrivit 
art.65 cod penal şi art.66 lit.a,b cod penal, Curtea reţinând de ex. că pentru inculpaţii [...] şi [...] 
instanţa de fond a dispus aplicarea dispoziţiilor codului penal 1969 deşi toate faptele au fost comise 
după 01.02.2014 când a intrat în vigoare noul cod penal iar pentru alţi inculpaţi s-a interzis dreptul de 
a alege în temeiul art.66 lit.d) cod penal, neimpunându-se interzicerea acestui drept raportat la 
infracţiunile comise (raportat la Hotărârea CEDO în cauza Hirst c. Marii Britanii prin care Curtea a 
stabilit că interzicerea absolută a drepturilor electorale, automată şi discreţionară, ca urmare a 
condamnării unei persoane la o pedeapsă privativă de libertate, este de natură să încalce dreptul 
prevăzut de articolul 3 din Protocolul nr. 1, constând în dreptul la alegeri libere, Curtea neacceptând 
o interzicere absolută a dreptului de vot al unui condamnat, indiferent de circumstanţe, în temeiul 
dreptului intern şi intră în marja de apreciere a fiecărui stat stabilirea de limitări ale drepturilor 
cetăţeneşti, fie pe cale legislativă, fie pe cale judiciară a individualizării sancţiunilor, cu singurul 
amendament al stabilirii unor criterii rezonabile şi pertinente, ţinând de natura sau de gravitatea 
faptelor săvârşite), impunându-se doar interzicerea ca pedeapsa atât ca pedeapsă complementară cât 
şi ca pedeapsă accesorie a dispoziţiilor art.66 lit.a şi b din Codul penal. 

Curtea mai constată că sunt fondate apelurile formulate de către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa şi de către inculpatul [...] cu privire la confiscarea de la nerestituirea către 
numita [...]: suma de 1.200 lei, telefoanele mobile şi autoturismul marca Volkswagen LT35 cu nr. de 
înmatriculare [...], serie saşiu [...] menţionate în procesul verbal de efectuare a percheziţiei 
imobiliare din 28.11.2014, în raportul din 16.01.2015 şi în dovada din 16.01.2015 de depunere la 
camera de corpuri delicte. 

Curtea constată că, în baza art.397 alin.3 cod procedură penală raportat la art.255 cod 
procedură penală, se impune restituirea bunurilor menţionate mai sus către numita [...] având în 
vedere că din contractul de credit nr.[...]/25.09.2014 reiese că numita [...] a obţinut de la 
PROCREDIT BANK un credit pentru nevoi personale în valoare de 44.000 lei, fiind justificată 
astfel găsirea cu ocazia percheziţiei domiciliare din 28.11.2014 a sumei de 1.200 lei iar actele pentru 
autoturismul marca Volkswagen LT35 cu nr. de înmatriculare [...], serie saşiu [...] sunt pe numele 
numitei [...] şi nu pe numele inculpatului [...]. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.2 lit.b) cod procedură penală, 
Curtea va admite apelurile formulate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi de către 
inculpaţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...], desfiinţează în parte sentinţa penală nr. 
825 din data de 19.06.2015, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul nr. 3081/212/2015, şi 
rejudecând: 

 
I. Cu privire la inculpatul [...]  
În baza art.396 alin.6 cod procedură penală raportat la art.16 lit.g) cod procedură penală, 

Curtea va dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul [...], cu privire la infracţiunile de furt 
calificat prev. de: 
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- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 02/03.08.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.), 

- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 11/12.10.2014, persoană vătămată [...]), 

- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 cod penal (faptă din 
15/16.10.2014, persoană vătămată [...]), 

- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 31.10/01.11.2014, persoană vătămată [...]), 

- art.228 alin.1 – art.229 alin.1  lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 05/06.11.2014, persoană vătămată [...]), 

ca urmare a încheierii unor acorduri de mediere între inculpatul [...] şi persoanele vătămate 
menţionate. 

În baza art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi 
art.41 alin.1 cod penal, Curtea va condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din 21/22.10.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.). 

În baza art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 cu referire la art.83 alin.1 cod penal 1969, 
Curtea va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată 
inculpatului [...] prin sentinţa penală nr.601/06.06.2014 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin 
neapelare la data de 29.06.2014, pedeapsă pe care o adaugă la pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată 
prin prezenta hotărâre, în final inculpatul [...] executând pedeapsa de 6 ani închisoare. 

În baza art.422 cod procedură penală rap. la art.72 alin.1 cod penal, Curtea va scadea din 
durata pedepsei aplicate inculpatului [...] şi perioada arestului preventiv din data de 19.06.2015 până 
în data de 03.12.2015. 

În baza art.67 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor 
prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal,  pe o perioadă de 4 ani, calculată de la data executării 
pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal. 

În baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsă 
accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul rămânerii 
definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii va fi executată sau 
considerată ca executată, potrivit art.65 alin.3 cod penal. 

Curtea va înlătura aplicarea dispoziţiilor 64 lit.a (teza a II-a) şi lit.b) cod penal 1969. 
 
II.  Cu privire la inculpatul [...] 
În baza art.228 alin.1 – art.229 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 

alin.1 cod penal, Curtea va condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din 21/22.10.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.). 

Curtea va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]: 
- de la 5 ani închisoare la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. 

de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 02/03.08.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.), 

- de la 5 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. 
de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 11/12.10.2014, persoană vătămată [...]), 

- de la 5 ani închisoare la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. 
de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 cod penal (faptă 
din 15/16.10.2014, persoană vătămată [...]), 
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- de la 5 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. 
de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 31.10/01.11.2014, persoană vătămată [...]), 

- de la 5 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. 
de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 05/06.11.2014, persoană vătămată [...]). 

În baza art.38 cod penal raportat la art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea va aplica 
inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare la care va aplica un spor de 4 ani 
închisoare (reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite), rezultând astfel pedeapsa 
de 8 ani închisoare. 

În baza art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 cu referire la art.83 alin.1 cod penal 1969, 
Curtea va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată 
inculpatului [...] prin sentinţa penală nr.162/26.01.2011 a Judecătoriei Medgidia, definitivă prin 
nerecurare la data de 08.02.2011, pedeapsă pe care o adaugă la pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată 
prin prezenta hotărâre, în final inculpatul [...] executând pedeapsa de 10 ani închisoare. 

În baza art.422 cod procedură penală rap. la art.72 alin.1 cod penal, se va scade din durata 
pedepsei aplicate inculpatului [...] şi perioada arestului preventiv din data de 19.06.2015 până în 
prezent. 

În baza art.67 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor 
prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal,  pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării 
pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal. 

În baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsă 
accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul rămânerii 
definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii va fi executată sau 
considerată ca executată, potrivit art.65 alin.3 cod penal. 

Se va înlătura aplicarea dispoziţiilor 64 lit.a (teza a II-a) şi lit.b) cod penal 1969. 
 
III. Cu privire la inculpatul [...] 

  Curtea va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]: 
- de la 5 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. 

de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 11/12.10.2014, persoană vătămată [...]),  

- de la 5 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. 
de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 19/20.11.2014, persoană vătămată [...]), 

- de la 5 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. 
de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 cod penal (faptă 
din 24.11.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.), 

- de la 10 ani închisoare la 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută 
de art.233 – art.234 alin.1 lit.d) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 alin.1 
cod penal (faptă din 27/28.11.2014, persoană vătămată [...]). 

 În baza art.38 cod penal raportat la art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea va aplica inculpatului 
[...] pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare la care va aplica un spor de 2 ani închisoare 
(reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite), inculpatul [...] executând în final 
pedeapsa de 8 ani închisoare. 
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În baza art.422 cod procedură penală rap. la art.72 alin.1 cod penal, se va scade din durata 
pedepsei aplicate inculpatului [...] şi perioada arestului preventiv din data de 19.06.2015 până în 
prezent. 

În baza art.67 alin.2 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor 
prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal,  pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării 
pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal. 

În baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsă 
accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul rămânerii 
definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii va fi executată sau 
considerată ca executată, potrivit art.65 alin.3 cod penal. 

        Se va înlătura aplicarea art.67 alin.2 cod penal şi art.65 alin.1 cod penal cu referire la art.66 
alin.1 lit. d) cod penal privind aplicarea pedepsei complementare şi a pedepsei accesorii a 
interzicerii dreptului de a alege. 

 
IV. Cu privire la inculpatul [...] 
În baza art.396 alin.6 cod procedură penală raportat la art.16 lit.g) cod procedură penală, 

Curtea va dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul [...] cu privire la infracţiunile de furt 
calificat prev. de: 

- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 02/03.08.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.), 

- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 31.10/01.11.2014, persoană vătămată [...]), 

- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 
alin.1 cod penal (faptă din 19/20.11.2014, persoană vătămată [...]), 

- art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 cod penal (faptă din 
24.11.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.), 

ca urmare a încheierii unor acorduri de mediere între inculpatul [...] şi persoanele vătămate 
menţionate. 

   Curtea va reduce pedeapsa aplicată inculpatului [...] de la 10 ani închisoare la 5 ani 
închisoare pentru  săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art.233 – art.234 alin.1 lit.d) cod 
penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 alin.1 cod penal (faptă din 27/28.11.2014, persoană 
vătămată [...]). 

În baza art.422 cod procedură penală rap. la art.72 alin.1 cod penal, se va scade din durata 
pedepsei aplicate inculpatului [...] şi perioada arestului preventiv din data de 19.06.2015 până în 
prezent. 

În baza art.67 alin.2 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor 
prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal,  pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării 
pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal. 

În baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsă 
accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul rămânerii 
definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii va fi executată sau 
considerată ca executată, potrivit art.65 alin.3 cod penal. 

        Se va înlătură aplicarea art.67 alin.2 cod penal şi art.65 alin.1 cod penal cu referire la art.66 
alin.1 lit. d) cod penal privind aplicarea pedepsei complementare şi a pedepsei accesorii a 
interzicerii dreptului de a alege. 
 

V. Cu privire la inculpatul [...] 
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În baza art.396 alin.6 cod procedură penală raportat la art.16 lit.g) cod procedură penală, 
Curtea va dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul [...] cu privire la infracţiunea de furt 
calificat prev. de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi 
art.41 alin.1 cod penal (faptă din 19/20.11.2014, persoană vătămată [...]) ca urmare a încheierii unui 
acord de mediere între inculpatul [...] şi persoana vătămată menţionată. 

   Curtea va reduce pedeapsa aplicată inculpatului [...] de la 10 ani închisoare la 5 ani 
închisoare pentru  săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art.233 – art.234 alin.1 lit.d) cod 
penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 alin.1 cod penal (faptă din 27/28.11.2014, persoană 
vătămată [...]). 

În baza art.422 cod procedură penală rap. la art.72 alin.1 cod penal, se va scade din durata 
pedepsei aplicate inculpatului [...] şi perioada arestului preventiv din data de 19.06.2015 până în 
prezent. 

În baza art.67 alin.2 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor 
prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal,  pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării 
pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal. 

În baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsă 
accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul rămânerii 
definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii va fi executată sau 
considerată ca executată, potrivit art.65 alin.3 cod penal. 

        Se va înlătura aplicarea art.67 alin.2 cod penal şi art.65 alin.1 cod penal cu referire la art.66 
alin.1 lit. d) cod penal privind aplicarea pedepsei complementare şi a pedepsei accesorii a 
interzicerii dreptului de a alege. 

 
VI. Cu privire la inculpatul [...] 

 Curtea va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]: 
- de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. 

de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal (faptă din 
21/22.10.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.).,  

- de la 5 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. 
de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal (faptă din 
05/06.11.2014, persoană vătămată [...]), 

- de la 7 ani închisoare la 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la 
tâlhărie prevăzută de art.48 alin.1,2 cod penal raportat la art.233 – art.234 alin.1 lit.d) cod 
penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal (faptă din 27/28.11.2014, persoană vătămată [...]), 

Menţinând condamnarea inculpatului [...] la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art.335 alin.1 cod penal, 
în baza art.38 cod penal raportat la art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea va aplica inculpatului [...] 
pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare la care aplică un spor de 2 ani şi 8 luni închisoare 
(reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite), inculpatul [...] executând în final 
pedeapsa de 6 ani şi 8 luni închisoare. 

În baza art.67 alin.2 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor 
prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal,  pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării 
pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal. 

În baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsă 
accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul rămânerii 
definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii va fi executată sau 
considerată ca executată, potrivit art.65 alin.3 cod penal. 
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        Se va înlătura aplicarea art.67 alin.2 cod penal şi art.65 alin.1 cod penal cu referire la art.66 
alin.1 lit. d) cod penal privind aplicarea pedepsei complementare şi a pedepsei accesorii a 
interzicerii dreptului de a alege. 
 

VII. Cu privire la inculpatul [...] 
În baza art.396 alin.6 cod procedură penală raportat la art.16 lit.g) cod procedură penală, 

Curtea va dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul [...] cu privire la infracţiunea de furt 
calificat prev. de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi 
art.41 alin.1 cod penal (faptă din 02/03.08.2014, persoană vătămată S.C. [...] S.R.L.) ca urmare a 
încheierii unui acord de mediere între inculpatul [...] şi persoana vătămată menţionată. 

   Curtea va reduce pedeapsa aplicată inculpatului [...] de la 10 ani închisoare la 5 ani 
închisoare pentru  săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art.233 – art.234 alin.1 lit.d) cod 
penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi art.41 alin.1 cod penal (faptă din 27/28.11.2014, persoană 
vătămată [...]). 

În baza art.422 cod procedură penală rap. la art.72 alin.1 cod penal, se va scade din durata 
pedepsei aplicate inculpatului [...] şi perioada arestului preventiv din data de 19.06.2015 până în 
prezent. 

În baza art.67 alin.2 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor 
prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal,  pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data executării 
pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal. 

În baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsă 
accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul rămânerii 
definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii va fi executată sau 
considerată ca executată, potrivit art.65 alin.3 cod penal. 

        Se va înlătura aplicarea art.67 alin.2 cod penal şi art.65 alin.1 cod penal cu referire la art.66 
alin.1 lit. d) cod penal privind aplicarea pedepsei complementare şi a pedepsei accesorii a 
interzicerii dreptului de a alege. 
 

VIII. Cu privire la inculpatul [...] 
 Curtea va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]: 

- de la 3 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a 
făptuitorului prev. de art.269 cod penal, 

- de la 3 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire prev. de 
art.270 cod penal.   

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

În baza art.67 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor 
prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal,  pe o perioadă de 3 ani, calculată de la data executării 
pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal. 

În baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsă 
accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul rămânerii 
definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii va fi executată sau 
considerată ca executată, potrivit art.65 alin.3 cod penal. 

    
IX. Cu privire la inculpatul [...] 
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În baza art.396 alin.6 cod procedură penală raportat la art.16 lit.g) cod procedură penală, 
Curtea va dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul [...] cu privire la infracţiunea de furt 
calificat prev. de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal şi 
art.41 alin.1 cod penal (faptă din 31.10/01.11.2014, persoană vătămată [...]) ca urmare a încheierii 
unui acord de mediere între inculpatul [...] şi persoana vătămată menţionată. 

 
X. Cu privire la inculpatul [...] 

Curtea va reduce pedeapsa aplicată inculpatului [...] de la 3 ani închisoare la 1 an şi 6 luni 
închisoare pentru  săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prevăzută de art.228 alin.1 – 
art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal (faptă din 19/20.11.2014, persoană 
vătămată [...]). 

În baza art.67 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor 
prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal,  pe o perioadă de 2 ani, calculată de la data executării 
pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal. 

În baza art.65 alin.1 lit. a), b) cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de 
pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul 
rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii va fi 
executată sau considerată ca executată, potrivit art.65 alin.3 cod penal. 

Ca urmare a reţinerii şi a participaţiei inculpaţilor [...] şi [...] alături de inculpatul [...] la 
comiterea faptei de furt calificat din data de 21/22.10.2014, în baza art.19 şi art.397 alin.1 cod 
procedură penală raportat la art.1349 alin.1,2 cod civil, art.1357 cod civil, art.1381 cod civil şi 
art.1382 cod civil, Curtea va obliga în solidar pe inculpaţii [...], [...] şi [...] la plata către aceasta a 
sumei de 17.400 lei către partea civilă S.C. [...] S.R.L., reprezentând daune materiale. 

În baza art.25 alin.5 cod procedură penală, Curtea va lăsa nesoluţionate acţiunile civile 
formulate de persoanele vătămate Rîpă Vicor, [...], [...], [...], S.C. [...] S.R.L., [...], S.C. [...] S.R.L., 
ca urmare a dispunerii încetării procesului penal cu privire la faptele ale căror persoane vătămate au 
fost aceste persoane. 

În baza art.397 alin.3 cod procedură penală raportat la art.255 cod procedură penală, Curtea 
va dispune restituirea următoarelor bunuri către numita [...]: suma de 1.200 lei, telefoanele mobile şi 
autoturismul marca Volkswagen LT35 cu nr. de înmatriculare [...], serie saşiu [...] menţionate în 
procesul verbal de efectuare a percheziţiei imobiliare din 28.11.2014 (f.197-200 vol. II d.u.p.), în 
raportul din 16.01.2015 şi în dovada din 16.01.2015 de depunere la camera de corpuri delicte (f.207-
208 vol.II d.u.p.). 

Curtea va menţine restul dispoziţiilor sentinţei 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. 65/P/20.01.2016 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 

 

4. Săvârșirea infracțiunilor de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și de 
port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Vinovăția inculpaților sub forma 
intenției directe. Neîncălcarea principiului non bis in idem. 
 

Legiuitorul a incriminat fapta de a folosi fără drept obiecte periculoase la adunări publice, 
manifestări cultural sportive, în locuri pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun 
pornind de la împrejurarea că în aceste locuri există o aglomerare de persoane iar folosirea fără drept de 
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obiecte periculoase constituie un pericol pentru siguranţa, sănătatea, viaţa sau integritatea fizică a 
persoanelor. 

Prin urmare, esenţial pentru existenţa infracţiunii este ca folosirea unui obiect periculos să fie făcută 
în una dintre împrejurările enumerate în mod expres în alin.2 al art.372 cod penal, în locul respectiv să existe 
un număr mare de persoane, chiar dacă de ex. un anumit spectacol nu a început încă sau s-a terminat. 

În privinţa sancţiunii contravenţionale aplicate, instanţa reţine că inculpatul a fost sancţionat pentru 
că: a rostit, a pronunțat (cu voce ridicată) amenințări cu acte de violenţă la adresa organelor de ordine, 
lezându-le demnitatea şi onoarea şi nu şi pentru faptul că a purtat şi folosit cuţitul în interacţiunea cu 
poliţistul, dar nici pentru violenţa fizică exercitată împotriva poliţistului comunitar căruia i-a introdus un 
deget în ochi, în mod deliberat, fapte pentru care inculpatul a fost trimis în judecată. 

Prin urmare, nu se poate reţine o similitudine cu situaţia în care CEDO a constatat încălcarea 
principiului non bis in idem (elementul idem) într-o procedură administrativă în care reclamantului i s-a 
aplicat o sancţiune pentru “nerespectarea dispoziţiilor legale ale poliţiei” şi ulterior, într-o procedură 
penală, acelaşi reclamant a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de “participare la tulburare 
publică” şi “utilizarea violenţei împotriva agenţilor statului”.  

 
Art. 257 alin. 1 şi 4 Cod penal 

Art. 371 Cod penal 
Art. 372 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod penal 

Art.193 alin.1 Cod penal 
 

Instanța constată că prin sentința penală nr. 995 din data de 16.09.2015, pronunţată de 
Judecătoria Constanţa, în dosarul nr. 31844/212/2014, s-a hotărât: 

„În baza art. 257 alin. 1 şi 4 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] 
la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj asupra unui poliţist.  

În baza art. 372 alin. 1 lit. a şi alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., condamnă pe 
inculpatul [...] la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de port şi folosirea fără 
drept de obiecte periculoase.  

În baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., aplică pedeapsa cea mai grea de 3 ani pe care o 
majorează cu sporul de 8 luni, în final inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 3 ani şi 8 
luni închisoare. 

Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 60 C.pen. 
În baza art. 72 C.pen., scade din durata pedepsei de 3 ani şi 8 luni închisoare, perioada 

reţinerii şi arestării preventive de la data de 03.06.2010 la 10.06.2010 .  
În baza art. 257 alin. 1 şi 4 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] 

la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj asupra unui poliţist.  
În baza art. 371 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa 

de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice. 
În baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., aplică pedeapsa cea mai grea de 3 ani pe care o 

majorează cu sporul de 8 luni, în final inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 3 ani şi 8 
luni închisoare. 

Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 60 C.pen. 
În baza art. 72 C.pen., scade din durata pedepsei de 3 ani şi 8 luni închisoare, perioada 

reţinerii şi arestării preventive de la data de 03.06.2010 la 10.06.2010 .  
Ia act că nu există constituire de parte civilă în procesul penal. 
În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpaţii [...] şi [...] la plata cheltuielilor judiciare 

avansate de către stat în cuantum de câte 2500 de lei (câte 1000 lei aferenţi urmăririi penale şi câte 
1500 lei aferenţi judecăţii în primă instanţă). 
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În baza art. 272 C.proc.pen. dispune avansarea sumei de 100 lei reprezentând onorariu 
parţial avocat oficiu conform delegaţiei [...] şi a sumei de 100 lei reprezentând onorariu parţial avocat 
oficiu conform delegaţiei …, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
La data de 30.05.2010, în jurul orei 01.30, inculpatul [...] l-a lovit pe agentul [...] din cadrul 

Poliţiei Comunitare [...], aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin introducerea unui deget de la 
mâna dreaptă în ochiul agentului de poliţie şi cu aceeaşi ocazie, sărbătorirea zilelor oraşului [...], a 
purtat asupra sa un cuţit pe care l-a folosit pentru a îl ameninţa pe agentul de poliţie [...] din cadrul 
Poliţiei Oraşului [...]. 

La data de 30.05.2010, în jurul orei 01.30, în timp ce se afla la o terasă amenajată temporar 
pentru sărbătorirea zilelor oraşului [...], inculpatul [...] a aruncat cu sticle şi efecte de mobilier, a 
adresat injurii trecătorilor şi a agresat mai multe persoane, continuând scandalul public materializat 
în tulburarea liniştii şi ordinii publice şi în afara perimetrului terasei, prin ameninţarea cu violenţe a 
organelor de poliţie, alergând pe şoseaua naţională după numitul [...] cu scopul de a-l lovi, fiind 
stăpânit cu dificultate de însoţitorii săi şi organele de poliţie prezente la locul altercaţiei. În acelaşi 
context, inculpatul l-a ameninţat şi l-a împins pe agentul principal de poliţie [...] din cadrul poliţiei 
oraşului [...], aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, care intervenise pentru interzicerea direcţiei 
de deplasare a inculpatului turbulent înspre alte persoane prezente la faţa locului. 

Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 257 alin. 1 şi 4 C.pen., instanţa 
de fond a reţinut că elementul material constă în lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva 
unui poliţist aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Acţiunea inculpatului [...], care la data de 
30.05.2010, în jurul orei 01.30, a introdus în mod intenţionat agresiv degetul în ochiul poliţistului 
comunitar [...], aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, realizează elementul material al 
infracţiunii de ultraj prevăzută de art. 257 alin. 1 şi 4 C.pen. Acţiunea inculpatului [...] care, la data 
de 30.05.2010, în jurul orei 01.30, l-a ameninţat şi împins pe agentul principal de poliţie [...] din 
cadrul poliţiei oraşului [...], aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, realizează elementul material 
al infracţiunii de ultraj prevăzută de art. 257 alin. 1 şi 4 C.pen.. Urmarea imediată a ambelor acte 
materiale a constat în starea de pericol la adresa autorităţii statului român. Legătura de cauzalitate 
dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă în cauză din materialitatea faptei. 

Sub aspectul laturii subiective, inculpaţii au acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei 
directe în privinţa agresiunii, conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) C.pen., prevăzând şi 
urmărind rezultatul – contestarea autorităţii de stat reprezentată şi exercitată de organele de poliţie.  

Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 372 alin. 1 lit. a şi alin. 2 C.pen., 
instanţa de fond a reţinut că elementul material constă în fapta de a purta şi folosi fără drept, la 
adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de distracţie sau agrement a unui cuţit sau 
obiect fabricat sau confecţionat anume pentru tăiere sau înţepare. Acţiunea inculpatului [...], care la 
data de 30.05.2010, în jurul orei 01.30, cu  ocazia sărbătoririi zilelor oraşului [...], a purtat asupra sa 
un cuţit pe care l-a folosit pentru a ameninţa pe agentul de poliţie [...] din cadrul Poliţiei Oraşului 
[...], realizează elementul material al infracţiunii de ultraj prevăzută de art. 372 alin. 1 lit. a şi alin. 2 
C.pen., urmarea imediată constând în starea de pericol la adresa securităţii fizice şi psihice a 
persoanelor prezente la adunările publice. Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi 
urmarea imediată rezultă în cauză din materialitatea faptei. 

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei 
indirecte, conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. b) C.pen., prevăzând şi rezultatul faptei sale şi 
deşi neurmărindu-l a acceptat posibilitatea producerii sale.  

Sub aspectul  laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 371 C.pen., instanţa de fond a 
reţinut că elementul material constă în tulburarea ordinii şi liniştii publice prin violenţe comise 
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împotriva persoanelor sau bunurilor, prin ameninţări  sau atingeri grave aduse demnităţii persoanelor. 
Acţiunea inculpatului [...], care la data de 30.05.2010, în jurul orei 01.30, în timp ce se afla pe raza 
oraşului [...], cu ocazia manifestărilor culturale prilejuite de serbarea zilelor oraşului [...], a aruncat 
cu sticle şi efecte de mobilier, a adresat injurii trecătorilor toate în incinta terasei amenajate pe strada 
[...], continuând scandalul public şi în afara perimetrului terasei, prin ameninţarea cu violenţe a 
organelor de poliţie, alergând pe şoseaua naţională după numiţii [...] şi [...], pe numitul [...] cu scopul 
de a-i lovi, fiind stăpânit cu dificultate, în manifestările sale fizice, violente, de către însoţitorii săi şi 
organele de poliţie prezente, realizează elementul material al infracţiunii prevăzute de art. 371 
C.pen., urmarea imediată constând în atingerea adusă relaţiilor sociale în legătură cu convieţuirea 
civilizată a membrilor societăţii care sunt obligaţi a se reţine de la săvârşirea de acte sau manifestări 
apte a imprima o stare de temere şi tulburare în conştiinţa persoanelor prezente, determinată de 
perspectiva consecinţelor periculoase la adresa securităţii personale, asociate faptelor şi 
manifestărilor ce se comit. Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată 
rezultă în cauză din amploarea scandalului public generat şi perpetuat şi de inculpat astfel cum 
rezultă din imaginile video şi declaraţiile martorilor şi persoanelor vătămate reţinute de instanţă. 

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei 
indirecte, conform dispoziţiilor art. 19 alin. (1) lit. b) C.pen.1969, întrucât inculpatul a prevăzut 
rezultatul faptei sale şi deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii acestuia. 

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

privire la infracţiunea de ultraj solicită să se dispună achitarea inculpatului în temeiul disp.art.16 
alin.1 lit.b Cod pr.penală iar pentru infracţiunea de port fără drept de obiecte periculoase să se 
dispună achitarea în baza art.16 alin.1 lit.a Cod pr.penală; în ceea ce priveşte infracţiunea de ultraj, s-
a susținut că nu este îndeplinită o condiţie esenţială pentru ca această infracţiune să fie reţinută, 
lipseşte un act de violenţă în accepţiunea art.193 Cod penal şi lipsa acestui act de violenţă reiese şi 
din declaraţia poliţistului [...] care spune că nu a suferit fizic nimic, ci doar că a fost atins în zona 
ochiului cu degetul (fila 48 din dosarul instanţei de fond,) declaraţia acestuia putând fi coroborată şi 
cu filmarea video, acest gest neputând fi considerat un act de violenţă şi mai mult, legiuitorul nu 
pedepseşte tentativa la infracţiunea de ultraj; s-a mai arătat că în cauză nu avem un certificat medico-
legal şi nicio zi de îngrijiri medico legale, nu există o declaraţie cu privire la suferinţa fizică din 
partea persoanei vătămate în faţa organelor de cercetare penală sau în faţa instanţei de fond; întreaga 
motivare a instanţei de fond se referă numai la infracţiunea de tulburare a liniştii publice şi de ultraj 
contra bunelor moravuri în care inculpatul este un lider şi un personaj care a instigat două grupuri şi, 
ulterior, la sfârşitul motivării aflăm că inculpatul este tras la răspundere pentru ultraj în concurs cu un 
port nelegal de cuţit, s-a mai criticat faptul că instanţa de fond nu a ţinut cont de niciun criteriu prev. 
de art.34 Cod penal cu privire la individualizarea pedepselor, nu se ţine cont de împrejurările şi 
modul de comitere a infracţiunii, de starea de pericol creată, nu se ţine cont de natura şi gravitatea 
infracţiunii, nu se ţine cont de persoana inculpatului şi nici de situaţia familială şi socială, faptul că 
inculpatul are în întreţinere 5 copii dintre care 2 sunt minori, are grijă de soţia acestuia care este 
bolnavă de cancer şi având în vedere că acesta munceşte, soţia poate să beneficieze de un tratament 
de calitate în Turcia şi de analize pe măsură, numai dacă inculpatul este lăsat în libertate şi lăsat să 
muncească, se poate ocupa în continuare de soţia acestuia şi de copii, fiind depuse la dosar înscrisuri 
şi caracterizări în acest sens.   
 Cu privire la infracţiunea de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, inculpatul [...] 
a arătat că lipsesc două condiţii esenţiale: de loc şi de ocazie a comiterii faptei, respectiv trebuie ca 
fapta să fie comisă cu ocazia unei manifestări sportive sau a unei adunări, însă la dosarul cauzei 
există două fişe de incident care au fost completate de poliţişti din care rezultă că după ora 1,00 în 
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data de 30.05.2010 a fost constat acest incident, respectiv un scandal pe strada Naţională, iar nu în 
cadrul unei adunări sau manifestări sportive aşa cum reţine legiuitorul; s-a mai arătat că este 
important locul săvârşirii faptei intrucât ar trebui să fie într-un loc special amenajat, autorizat pentru 
distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun, însă din declaraţiile martorilor, din fişa 
de incident, din adresa de la primărie reiese că incidentul s-a întâmplat a doua zi, în dimineaţa zilei 
de 30, în  jurul orei 1,30, moment în care se terminaseră manifestările culturale de circa 40 de 
minute, respectiv orele 23,00 iar la 1,30 a început conflictul, în atare situaţie solicită a se aprecia că 
fapta nu este prevăzută de legea penală, fiind astfel incidente prev. art.16 lit.a Cod pr.penală; s-a mai 
susţinut şi o a doua teză raportat la art.16 lit.a Cod pr.penală, respectiv fapta nu există pentru, că în 
concret, instanţa fiind investită cu momentul 1:53 solicită a se avea în vedere faptul că nu rezultă sub 
nicio formă şi nu se vede cum că inculpatul ar fi scos un cuţit, coroborat cu declaraţia martorului 
persoanei vătămate [...]. In momentul 1:53, inculpatul era în faţa persoanei vătămate cu 2 metri, iar la 
un moment dat a ajuns spate în spate, în atare situaţie solicită a se constata că nu se pune problema că 
ar fi săvârşit infracţiunea. 
 În subsidiar, dacă se va considera că există una dintre infracţiunile de ultraj sau de port fără 
drept de cuţit, s-a solicitat a se avea în vedere înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosarul cauzei, 
ancheta socială făcută de către Primăria [...] care atestă latura pozitivă a inculpatului, adresele de la 
poliţie care confirmă faptul că nu a fost implicat în niciun fel de eveniment, şi să se aplice 
inculpatului o pedeapsă cu suspendare a executării pedepsei sau, dacă este posibil, amânarea 
executării pedepsei pentru a i se da posibilitatea inculpatului să se ocupe în continuare de familia sa 
şi de contractele de edificare în care s-a angajat; în acest sens, s-a arătat că au trecut aproximativ 6 
ani de la momentul comiterii infracţiunii şi cu toate acestea instanţa de fond a apreciat că trebuie să 
execute pedeapsa în regim de detenţie, menţionând că s-a depus în apel la dosarul cauzei un tabel cu 
487 de semnături de persoane care îl cunosc pe inculpat care apreciază că acesta nu este un pericol 
social şi nu doresc să execute pedeapsa în regim de detenţie. 
 În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, 
desfiinţarea hotărârii atacate şi rejudecând să se dispună achitarea inculpatului pentru ambele 
infracţiuni pentru care el a fost trimis în judecată, apreciind că faptele nu sunt prevăzute de legea 
penală; în ceea ce priveşte prima infracţiune de tulburare a ordinii şi liniştii publice, s-a solicitat a se 
avea în vedere faptul, că atunci când a debutat acel incident, inculpatul nu se afla de faţă, se retrăsese 
undeva în spate pentru a merge la toaletă, când s-a întors şi-a văzut fratele plin de sânge, a avut o 
reacţie nepotrivită, însă apreciază că acea reacţie nu se circumscrie elementului material al 
infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice.; s-a mai susţinut că în cauză au fost audiaţi 
martori care au arătat că nu au simţit o temere deosebită sau indignare raportat la presupusa faptă pe 
care ar fi săvârşit-o inculpatul. 
 In ceea ce priveşte fapta de ultraj, s-a apreciat că nu s-a făcut dovada că inculpatul a săvârşit 
acte de violenţă la adresa poliţistului, chiar prin actul de inculpare se reţine ca fiind o simplă 
îmbrânceală. 
 În subsidiar, s-a solicitat redozarea pedepselor aplicate inculpatului şi să se dispună 
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, având în vedere că faptele reţinute în sarcina 
inculpatului datează din luna mai 2010, inculpatul se află la primul conflict cu legea penală, are o 
situaţie personală destul de delicată aspect care este reliefat şi în referatul de evaluare, este văduv are 
în îngrijire atât un copil major care din motive de sănătate nu poate să muncească şi 3 nepoţi pentru 
care inculpatul le prestează o susţinere, acesta îşi câştigă existenţa în mod legal prestând activităţi de 
zilier. 
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În fața instanței de apel ambii inculpați au precizat personal că nu doresc să dea declaraţie, 
uzând de dreptul la tăcere prev. de art.83 lit.a) cod procedură penală, respectiv inculpatul [...] la 
termenul din data 26.11.2015, iar inculpatul [...] la termenul din 04.02.2016. 

În apel inculpaţii au depus la dosar practică judiciară, doctrină juridică, înscrisuri în 
circumstanţiere, caracterizări ale inculpaţilor, acte medicale pentru inculpatul [...] şi soţia acestuia, 
caracterizări, contract individual de muncă pentru inculpatul [...], certificate de naştere ale copiilor 
inculpatului [...], un tabel nominal cu mai multe persoane referitor la percepţia publică faţă de 
inculpatul [...], 2 adrese ale Poliţiei oraşului [...], o anchetă socială efectuată de către Primăria 
oraşului [...]. 

De asemenea, în apel s-au întocmit referate de evaluare de către Serviciul de Probaţiune 
Constanţa pentru inculpatul [...] şi pentru inculpatul [...]. 

Curtea a dat posibilitatea inculpaţilor să vizioneze înregistrările camerelor video din spaţiul 
public de la locul comiterii faptelor, asigurându-se astfel dreptul la apărare, iar completul de judecată 
în apel a vizionat acest CD anterior termenului de 07.01.2016 în camera de consiliu prin intermediul 
informaticienilor instanţei. 

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 [...] sunt fondate doar 
sub aspectul individualizării judiciare a pedepselor aplicate, pentru următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a probelor 
administrate în cauză, reţinând vinovăţia celor 2 inculpaţi sub forma intenţiei directe prev. de art. 16 
alin.(3) lit. a) cod penal pentru infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată. 

În acest sens, Curtea are în vedere mijloacele de probă administrate în cauză.  
Astfel, vizionând înregistrările camerelor video de supraveghere ale spaţiului public din 

oraşul [...], Curtea reţine din conţinutul imaginilor video înregistrate de camerele de supraveghere la 
data de 30.05.2010 următoarele: 

Cu privire la inculpatul [...], la data de 30.05.2010, ora 01.44, inculpatul [...]  se agită agresiv 
în faţa agentului de poliţie comunitară [...] care vorbea la telefon. La ora 01.45 inculpatul [...] se agită 
agresiv în faţa agentului de poliţie comunitară [...], manevrând o mătură cu care simulează lovirea 
agentului; între cei doi se interpun ceilalţi lucrători de poliţie prezenţi la faţa locului. La ora 01.47, 
după o interacţiune verbală vehementă cu şeful serviciului poliţie comunitară martorul [...], 
inculpatul [...] îl apucă pe acesta de reverul sacoului, trăgându-l violent; între cei doi se interpun 
organele de poliţie şi însoţitorii inculpatului. În tot acest timp [...] stă aşezat în şezut pe bordură la 
circa 4 metri de inculpatul [...] şi [...]. Inculpatul [...], nu manifestă nicio preocupare pentru situaţia 
acestuia, fiind preocupat, în exclusivitate, în a comenta situaţia creată, gesticulând violent în faţa 
organelor de poliţie; după ce loveşte pe [...], la ora 01.51, inculpatul [...] este surprins patrulând între 
cele două sensuri ale şoselei naţionale, provocând aşa-zisa tabăra adversă; la ora 01.59 inculpatul [...] 
se adresează agentului de poliţie [...], gesticulând cu degetul arătător îndreptat înspre agent, deget pe 
care îl introduce, în mod deliberat, în ochiul stâng al agentului, apucându-l totodată de bărbie pe 
acesta, timp de circa o secundă, până la intervenţia organelor de poliţie; în continuare, după ce 
urinează pe spaţiul verde, la ora 02.05 inculpatul [...] pleacă de la faţa locului, îndemnând în acelaşi 
sens pe cele două gărzi de corp care l-au asistat permanent pe durata evenimentelor, inclusiv când 
inculpatul era flancat de poliţişti din toate direcţiile. În drumul său, inculpatul observă echipajul 
SMURD însoţit de un echipaj de poliţie care se deplasează la faţa locului iar după câteva gesticulaţii 
anemice pentru indicarea poziţiei numitului [...], inculpatul şi însoţitorii săi îşi continuă deplasarea, 
relaxată, pe trotuarul şoselei naţionale.  

Cu privire la inculpatul [...], la ora 01.43 de pe strada [...] ies mai multe persoane alergând 
către şoseaua naţională, iar în urma acestora inculpatul [...] alergând cu un scaun de plastic în mână 
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şi, după ce îl aruncă pe trotuar, traversează şoseaua naţională către intersecţia cu strada Primăverii, 
urmat de alte persoane, agentul de poliţie comunitară [...] şi alţi poliţişti comunitari. Începând cu ora 
01.45 inculpatul [...] este surprins gesticulând energic şi tranşant în faţa organelor de poliţie prezente 
la faţa locului, afişează pumnul înspre aceştia, la o distanţă de circa 0.5 metri, împinge organele de 
poliţie care intervin pentru limitarea manifestărilor fizice violente ale inculpatului, îl chestionează pe 
şeful formaţiunii de poliţie comunitară martorul [...], apucându-l de sacou. La aceeaşi oră şi în acelaşi 
context, inculpatul [...] împinge violent, de două ori, pe agentul de poliţie [...] care intervenise pentru 
temperarea inculpatului. Începând cu ora 01.48 inculpatul [...] discută cu [...], ridicat în picioare, şi se 
îmbrăţişează cu acesta, alături de un alt însoţitor. După ce inculpatul [...] loveşte pe [...], la ora 01.51, 
inculpatul [...] intervine şi el pentru suplimentarea agresiunii la adresa martorului [...], dar este 
împiedicat de organele de poliţie şi însoţitorii acestuia. În acelaşi context, inculpatul [...] atacă aşa-
zisa tabără adversă, dezbrăcându-se de cămaşă, afişând astfel disponibilitatea pentru bătaie; este 
reţinut de un însoţitor. La ora 01.57, inculpatul revine în cadru, discutând cu [...] şi gesticulând în 
faţa poliţiştilor, cu aceeaşi atitudine recalcitrantă; la ora 01.58.31 scoate pălăria albă în faţa unuia 
dintre poliţiştii comunitari, în mod sfidător, simulând o atingere provocatoare a feţei poliţistului; 
poliţistul se retrage un pas în spate.  

Curtea apreciază că aceste înregistrări video ale desfăşurării incidentelor din oraşul [...] din 
noaptea de 29/30.05.2010 reprezintă un mijloc de probă obiectiv care nu poate fi alterat sub aspectul 
relatării modalităţii de desfăşurare a incidentelor respective. 

Curtea constată că aceste înregistrări video se coroborează cu declaraţia persoanei vătămate 
[...] (f.198-200.v.II.dup.) agent de poliţie în cadrul poliţiei oraşului [...] care a relatat că la data de 
29.05.2010, a intrat în serviciu la ora 22.00, alături de agentul principal de poliţie [...]. În jurul orei 
01.30 au fost solicitaţi de către poliţia comunitară să se deplaseze pe strada [...] la una din 
amenajările de alimentaţie publică unde se iscase un scandal între două grupuri de personae. Ajunşi 
la faţa locului, a observat un grup de persoane de etnie rromă, recunoscând pe numitul [...], 
inculpatul [...], [...], numitul [...], [...] şi [...] care erau foarte recalcitranţi. Atât colegii de la poliţia 
comunitară, cât şi echipajul poliţiei naţionale, au încercat să medieze conflictul şi să-i determine pe 
cei prezenţi să părăsească zona. Persoana vătămată a arătat că în perioada cuprinsă între orele 01.30 
şi 02.00 inculpatul [...] l-a împins de trei ori şi i-a adresat injurii şi ameninţări, întrucât lucrătorul de 
poliţie a intervenit pentru a-l împiedica să se implice în conflicte noi. Persoana vătămată [...] a mai 
arătat că, la un moment dat, când spiritele se calmaseră, numitul [...] a scos din buzunar un cuţit cu 
care l-a ameninţat, spunându-i că dacă nu îl lasă în pace îl va tăia, aceasta întrucât lucrătorul de 
poliţie îl împiedica să se deplaseze din nou la terasa unde se declanşase scandalul. A mai arătat că, 
întrucât şi-a menţinut ferm poziţia, inculpatul [...] a introdus cuţitul în buzunar şi a plecat. Fiindu-i 
arătat cuţitul găsit în autovehiculul aparţinând inculpatului [...], lucrătorul de poliţie a precizat că este 
asemănător cu cel folosit de inculpat în noaptea de 30.05.2010. Acesta a mai declarat că prezenţa 
organelor de poliţie nu a temperat cu nimic vehemenţa persoanelor de etnie rromă care păreau că 
aleargă alte două persoane, scandalul prelungindu-se şi pe şoseaua naţională. Cel mai recalcitrant era 
inculpatul [...] care ameninţa lucrătorii de poliţie în sensul că: vă tai, vă schimb eu de aici, vă dau 
afară. Despre inculpatul [...] a arătat că la scurt timp după ce părea că s-a calmat, lucrătorul de poliţie 
a observat cum [...] era pe jos şi ţipa că l-a lovit [...] şi că nu mai are dinţi în gură. În faţa instanţei de 
fond, în calitate de martor, lucrătorul de poliţie [...] şi-a menţinut declaraţiile anterioare, adăugând că 
o cauză a conflictului ar fi fost refuzul de servire a anumitor persoane la una din terasele amenajate, 
relatând aceleaşi aspecte la fel ca în declaraţia dată în cursul urmării penale.  

De asemenea, Curtea reţine şi declaraţia persoanei vătămate [...], agent de poliţie comunitară 
la data de 30.05.2010, aflat în serviciu în noaptea de 30.05.2010, alături de agentul [...], care a relatat 
că au fost solicitaţi pentru aplanarea conflictului declanşat pe strada [...]. La faţa locului au identificat 
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pe inculpaţii [...], [...], alături de [...], [...] şi fiul acestuia din urmă. După ce au calmat spiritele, 
inculpatul [...] s-a înarmat cu un scaun şi a început să alerge după [...] şi [...], alături de numitul [...] 
lovit la cap şi înarmat cu o mătură şi [...]. S-a solicitat sprijinul poliţiei naţionale, iar organele de 
poliţie comunitară au continuat în urmărirea agresorilor. Dat fiind faptul că [...] şi ceilalţi au intrat în 
curtea locuinţei lor, grupul de rromi s-au oprit la intersecţia străzii Naţională cu strada Primăverii. La 
faţa locului au sosit un echipaj al poliţiei comunitare şi un echipaj al poliţiei naţionale. În timp ce se 
afla în zona intersecţiei arătate, inculpatul [...] a venit direct către persoana vătămată, şi apucându-l 
de uniforma de serviciu în zona gâtului, l-a ameninţat cu acte de violenţă, spunându-i că-l va omorî şi 
că-l va tăia. De asemenea, inculpatul [...] i-a băgat degetele în ochi şi a ridicat mâna asupra 
poliţistului simulând că-l va lovi. Persoana vătămată a mai arătat că în timp ce încerca să asigure o 
ambulanţă la faţa locului, [...] înarmat cu o mătură aflată în precedent în mâinile inculpatul [...], l-a 
ameninţat cu acte de violenţă şi a încercat să-l lovească cu mătura. A mai adăugat că anterior sosirii 
ambulanţei, inculpatul [...] i-a mai adresat injurii şi ameninţări. În faţa instanţei de fond, în calitate de 
martor, numitul [...] a menţinut declaraţiile anterioare, al căror conţinut nu şi-l aminteşte, precizând 
că a fost înjurat de către [...] însă acesta a fost sancţionat pentru aceste aspecte. A mai arătat că îşi 
aduce aminte că inculpatul, domnul Iusein, a vrut să-l lovească cu degetul în ochi, lovindu-l cu 
degetul în zona ochiului, fără a suporta vreo suferinţă fizică întrucât martorul s-a băgat să îl despartă 
de o altă persoană. Despre [...] a arătat că acesta se înjura şi se bătea cu persoanele cu care era în 
conflict, însă nu a remarcat vreun comportament violent concret din partea acestuia. 

Curtea constată că inadvertenţele semnificative, nejustificate şi neexplicate de către 
majoritatea martorilor, din cuprinsul declaraţii date în faţa instanţei de fond raportat la aspectele 
relatate în declaraţiile date în cursul urmării penale, determină instanţa de apel să reţină declaraţiile 
date de aceşti martori în cursul urmării penale care se coroborează cu restul declaraţiilor formulate de 
lucrătorii de poliţie ce au intervenit la faţa locului, raportat şi la imaginile video ce relevă în mod 
obiectiv conduita coinculpaţilor în noaptea de 30.05.2010 începând cu ora 01.30., astfel cum s-a 
arătat mai sus.    

Faţă de ansamblul mijloacelor de probă examinate mai sus şi prin coroborarea acestora, 
Curtea reţine că faptele pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii [...] şi [...] sunt dovedite fără 
putinţă de tăgadă iar inculpaţii le-au săvârşit cu vinovăţia prevăzută d elegea penală, respectiv cu 
intenţie directă. 

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

Astfel, fapta inculpatului [...] care la data de 30.05.2010, în jurul orei 01.30, a introdus în mod 
intenţionat agresiv degetul în ochiul poliţistului comunitar [...], aflat în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu, realizează elementul material al infracţiunii de ultraj prevăzută de art. 257 alin. 1 şi 4 C.pen.  

Fapta inculpatului [...], care la data de 30.05.2010, în jurul orei 01.30, cu  ocazia sărbătoririi 
zilelor oraşului [...], a purtat asupra sa un cuţit pe care l-a folosit pentru a ameninţa pe agentul de 
poliţie [...] din cadrul Poliţiei Oraşului [...], realizează elementul material al infracţiunii de port sau 
folosire fără drept de obiecte periculoase prevăzută de art. 372 alin. 1 lit. a şi alin. 2 C.pen. 

Fapta inculpatului [...] care, la data de 30.05.2010, în jurul orei 01.30, l-a ameninţat şi împins 
pe agentul principal de poliţie [...] din cadrul poliţiei oraşului [...], aflat în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu, realizează elementul material al infracţiunii de ultraj prevăzută de art. 257 alin. 1 şi 4 
C.pen..   

Fapta inculpatului [...], care la data de 30.05.2010, în jurul orei 01.30, în timp ce se afla pe 
raza oraşului [...], cu ocazia manifestărilor culturale prilejuite de serbarea zilelor oraşului [...], a 
aruncat cu sticle şi efecte de mobilier, a adresat injurii trecătorilor toate în incinta terasei amenajate 
pe strada [...], continuând scandalul public şi în afara perimetrului terasei, prin ameninţarea cu 
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violenţe a organelor de poliţie, alergând pe şoseaua naţională după numiţii [...] şi [...], pe numitul [...] 
cu scopul de a-i lovi, fiind stăpânit cu dificultate, în manifestările sale fizice, violente, de către 
însoţitorii săi şi organele de poliţie prezente, realizează elementul material al infracţiunii de 
tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzute de art. 371 C.pen. 

Curtea constată că nu este întemeiat motivul de apel invocat de către inculpatul [...] prin care 
s-a susţinut cu privire la infracţiunea de ultraj că nu este îndeplinită o condiţie esenţială pentru ca 
această infracţiune să fie reţinută, respectiv că lipseşte un act de violenţă în accepţiunea art.193 Cod 
penal. 

Din vizionarea înregistrării incidentelor din seara de 29/30.05.2010 cu, camerele de 
supraveghere a drumului naţional ce străbate oraşul [...], Curtea reţine din acest mijloc de probă 
obiectiv care nu poate fi alterat în nci un fel în ceea ce priveşte modalitatea de redare a defsăşurării 
incidentelor (spre deosebie de declaraţiile unor martori, care pot deveni subiective sau nu-şi mai aduc 
aminte exact modalitatea de desfăşurare a evenimentelor datorită trecerii timpului) că este evidentă 
intenţia inculpatului [...] de a-l lovi pe poliţistul [...] [...] cu degetul în zona feţei, având în vedere atât 
traiectoria mâinii inculpatului, intensitatea loviturii şi faptul că în în acel moment în apropierea celor 
doi nu era vreo altă persoană iar inculpatul [...] nu era implicat în niciun alt conflict cu vreo persoană 
din apropiere pentru a se putea aprecia că l-a lovit pe poliţist din greşeală. 

În consecinţă, Curtea constată că este evident că acea lovitură cu degetul aplicată de către 
inculpatul [...] în zona feţei poliţistului [...] [...] a fost de natură să producă suferinţe fizice 
poliţistului, în sensul art.193 alin.1 cod penal; faptul că nu au fost stabilite un număr de zile de 
îngrijiri medicale nu înseamnă că nu au fost cauzate suferinţe fizice persoanei vătămate, ci doar că 
regimul sancţionator pentru infracţiunea de ultraj nu va face referire la art.193 alin.2 cod penal, ci la 
art.193 alin.1 cod penal.    

Curtea constată că declaraţia poliţistului [...] [...] dată în faţa instanţei de fond la termenul din 
07.04.2015 nu mai reflectă în mod corect desfăşurarea incidentului, având în vedere că acesta a 
menţionat că în momentul în care inculpatul [...] l-a lovit cu degetul în ochi poliţistul a vrut să-l 
despartă pe inculpatul [...] de o altă persoană, aspect ce reiese clar din înregistrarea video a 
incidentului. 

Curtea mai reţine că in declaraţia sa dată în faţa instanţei de fond la termenul din 07.04.2015, 
poliţistul [...] a precizat că lovirea cu degetul în ochi l-a interpretat ca un act de violenţă.  
 Curtea constată că nu sunt întemeiate nici motivele de apel ale inculpatului [...] privire la 
infracţiunea de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, inculpatul [...] în sensul că lipseşte 
condiţia esenţială de loc şi de ocazie a comiterii faptei, respectiv trebuie ca fapta să fie comisă cu 
ocazia unei manifestări sportive sau a unei adunări, însă la dosarul cauzei există două fişe de incident 
care au fost completate de poliţişti din care rezultă că după ora 1,00 în data de 30.05.2010 a fost 
constatat acest incident, respectiv un scandal pe strada naţională, iar nu în cadrul unei adunări sau 
manifestări sportive aşa cum prevede legiuitorul. 

 În acest sens, Curtea are în vedere că legiuitorul a incriminat fapta de a folosi fără drept de 
obiecte periculoase la adunări publice, manifestări cultural sportive, în locuri pentru distracţie ori 
agrement sau în mijloace de transport în comun pornind de la împrejurarea că în aceste locuri există 
o aglomerare de persoane iar folosirea fără drept de obiecte periculoase constituie un pericol pentru 
siguranţa, sănătatea, viaţa sau integritatea fizică a persoanelor. 

Prin urmare, esenţial pentru existenţa infracţiunii este ca folosirea unui obiect periculos să fie 
făcută în una dintre împrejurările enumerate în mod expres în alin.2 al art.372 cod penal în locul 
respectiv să existe un număr mare de persoane, chiar dacă de ex. un anumit spectacol nu a început 
încă sau s-a terminat. 
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Excede intenţiei legiuitorului de a exclude din sfera incriminării doar faptele comise strict în 
timpul desfăşurării unui spectacol, atâta timp cât, atât înainte, cât şi după terminarea spectacolului, la 
faţa locului există un număr mare de persoane (legat de împrejurarea desfăşurării activităţii de 
agrement sau spectacol) iar folosirea unui obiect periculos constituie un pericol pentru persoanele de 
la faţa locului. 

În concret, în prezenta cauză, Curtea constată că, deşi spectacolul organizat pentru 
sărbătorirea zilelor oraşului [...] se terminase în data de 30.05.2010 în jurul orei 01:00 noaptea, la faţa 
locului, şi mai ales la terasele şi barurile din apropierea şoselei naţionale care străbate oraşul [...] mai 
rămăseseră multe persoane care participaseră la acel spectacol, aspect care reiese atât din declaraţiile 
multor audiaţi (astfel cum s-a arătat mai sus) cât şi din înregistrările video ale sistemului public de 
supraveghere a zonei respective, astfel că fapta inculpatului de a purta asupra sa un cuţit pe care l-a 
folosit pentru a ameninţa pe agentul de poliţie [...] din cadrul Poliţiei Oraşului [...], realizează 
elementul material al infracţiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase prevăzută de 
art. 372 alin. 1 lit. a şi alin. 2 C.pen. 

Nu este întemeiat nici motivul de apel al inculpatului [...] prin care a susţinut că nu rezultă 
sub nicio formă şi nu se vede cum că inculpatul ar fi scos un cuţit. 
 Faptul că în înregistrările video ale sistemului public de supraveghere nu este surprins acest 
incident nu înseamnă că el nu a avut loc, ci se explică prin faptul că acele camere de supraveghere nu 
erau orientate în acel moment înspre zona unde a avut loc incidentul dintre inculpatul [...] şi poliţistul 
[...] astfel că nu a fost surprins incidentul respectiv.  
   Nu este întemeiată nici apărarea inculpatului [...] care a susţinut că a fost trimis în judecată 
pentru aceeaşi faptă (ultraj – persoană vătămată [...]) pentru care s-a dispus clasarea cauzei prin 
acelaşi rechizitoriu pe considerentul autorităţii de lucru judecat determinată de respectarea 
principiului ne bis in idem, faţă de sancţiunea contravenţională aplicată prin procesul verbal [...] în 
care s-a reţinut că: [...] a participat la scandal pe şoseaua Naţională, proferând ameninţări cu acte de 
violenţă la adresa organelor de ordine, lezându-ne demnitatea şi onoarea. 

În acest sens, Curtea are în vedere că prin procesul verbal de sancţionare contravenţională a 
inculpatului [...], încheiat la data de 30.05.2010, în baza art. 2 pct. 26 din Legea nr. 61/1991 
republicată şi art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 republicată, acesta a fost sancţionat pentru faptul că 
inculpatul a participat la scandal pe şoseaua naţională proferând ameninţări cu acte de violenţă la 
adresa organelor de ordine lezându-le demnitatea şi onoarea.   

În privinţa sancţiunii contravenţionale aplicate, instanţa reţine că inculpatul [...] a fost 
sancţionat pentru că: a rostit, a pronunțat (cu voce ridicată) amenințări cu acte de violenţă la adresa 
organelor de ordine, lezându-le demnitatea şi onoarea şi nu şi pentru faptul că a purtat şi folosit 
cuţitul în interacţiunea cu poliţistul [...], dar nici pentru violenţa fizică exercitată împotriva 
poliţistului comunitar [...] căruia i-a introdus un deget în ochi, în mod deliberat, fapte pentru care 
inculpatul a fost trimis în judecată. 

Prin urmare, nu se poate reţine o similitudine cu situaţia în care CEDO a constatat încălcarea 
principiului non bis in idem (elementul idem) într-o procedură administrativă în care reclamantului i 
s-a aplicat o sancţiune pentru “nerespectarea dispoziţiilor legale ale poliţiei” şi ulterior, într-o 
procedură penală, acelaşi reclamant a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de “participare 
la tulburare publică” şi “utilizarea violenţei împotriva agenţilor statului”.  
 Curtea constată că nu sunt întemeiate nici motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a 
susţinut că comportamentul său din data de 29/30.05.2015 nu se circumscrie elementului material al 
infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice. 

În acest sens, Curtea are în vedere mijloacele de probă expuse mai sus, declaraţiile poliţiştilor 
aflaţi la faţa locului, declaraţiile martorilor menţionaţi mai sus coroborate şi cu înregistrările video 
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ale sistemului public de supraveghere a zonei respective din oraşul [...] din care reiese că inculpatul 
[...] a avut un rol important în tulburarea ordinii şi liniştii publice prin comportamentul său; Curtea 
constată că martorii care au arătat că nu au simţit o temere deosebită sau indignare raportat la 
comportamentului inculpatului [...] fac parte din grupul inculpaţilor [...] şi [...] şi vin în contradicţie 
evidentă cu înregistrările video şi cu declaraţiile poliţiştilor, ale persoanei vătămate [...] care a relatat 
că a fost lovit de către inculpatul [...] şi ale martorilor … care au relatat că l-au văzut pe inculpatul 
[...] împreună cu alte persoane fugărind mai multe persoane de la o terasă. 
 In ceea ce priveşte fapta de ultraj, Curtea de apel constată că nu sunt întemeiate motivele de 
apel ale inculpatului [...] prin care a susţinut că nu a săvârşit acte de violenţă la adresa poliţistului, 
existând o simplă îmbrânceală. 
 Faptul că inculpatul [...] l-a îmbrâncit pe agentul de poliţie [...] constituie un act de lovire în 
sensul art.193 alin.1 cod penal, fiind similare concluziile Curţii cu cele prezentate mai sus cu referire 
la fapta inculpatului [...] de a-l lovi pe poliţistul [...] cu un deget în zona unui ochi, şi deşi nu au fost 
cauzate suferinţe fizice, se impune reţinerea comiterii infracţiunii de ultraj cu referire la art.193 alin.1 
cod penal. 

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 396 alin. 2 cod procedură penală, în 
mod corect aceasta a dispus condamnarea inculpaţilor [...] şi [...] pentru faptele pentru care au fost 
trimişi în judecată. 

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepsei ce urmau a fi aplicate, Curtea 
constată că instanţa de fond a aplicat celor 2 inculpaţi pedepse constând în maximul special prevăzut 
pentru fiecare infracţiune în parte. 

Având în vedere criteriile generale prev. de art. 74 cod penal, modalitatea concretă de 
comitere a faptelor (aspectul că inculpatul [...] l-a lovit pe poliţistul [...] cu un deget în zona feţei iar 
inculpatul [...] l-a îmbrâcit pe poliţistul [...], fără ca vreunul dintre cei doi poliţişti să sufere vreo 
leziune corporală, că inculpatul [...] a scos un cuţit din buzunar şi l-a folosit prin ameninţarea cu 
lovirea fără ca efectiv să şi lovească, de circumstanţele comiterii faptei de tulburare a ordinii şi liniştii 
publice raportat la ora incidentului şi de împrejurările comiterii acestei fapte), Curtea constată că nu 
se impunea aplicarea unor pedepse constând în maximele speciale prevăzute de codul penal pentru 
infracţiunile reţinute în sarcina celor 2 inculpaţi, urmând a reduce pedepsele aplicate de către instanţa 
de fond, apelurile inculpaţilor fiind fondate sub acest aspect.     

Curtea constată însă că nu sunt întemeiate motivele de apel ale celor 2 inculpaţi prin care au 
solicitat schimbarea modalităţii de executare a pedepsei finale din detenţie într-o modalitate 
neprivativă de libertate, modalitatea de executare fiind stabilită corespunzător de prima instanţă, 
impunându-se executarea efectivă a pedepselor.  

În acest sens, Curtea are în vedere natura infracţiunilor comise (infracţiuni de violenţă, chiar 
dacă dacă violenţele exercitate de către inculpaţi asupra părţilor vătămate nu au fost deosebit de 
gravă, însă au fost comise asupra unor poliţişti care veniseră să oprească un conflict ivit între grupul 
din care făceau parte inculpaţii şi un alt grup de persoane de la o terasă), creşterea alarmantă a acestui 
gen de fapte în ultima perioadă de timp care afectează încrederea societăţii civile în autoritatea 
organelor care au atribuţii în asigurarea ordinii şi liniştii publice, astfel că apreciază că se impune 
executarea în regim de detenţie a pedepsei, pentru a se realiza scopul educativ, preventiv şi de 
exemplaritate al pedepsei. 

Curtea constată că circumstanţele personale invocate de către cei doi inculpaţi au existat în 
mare parte şi la momentul comiterii faptelor şi cu toate acestea nu au constituit vreun impediment 
pentru vreunul dintre cei doi inculpaţi în comiterea faptelor.  

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.2 lit.b) cod procedură penală, 
Curtea va admite apelurile formulate de către inculpaţii [...] şi [...], va desfiinţa în parte sentinţa penală 
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nr. 995 din data de 16.09.2015, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul nr. 31844/212/2014, şi 
rejudecând: 
 I. Cu privire la inculpatul [...] 
 Va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]: 
 - de la 3 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj asupra unui 
poliţist prev. de art.257 alin.1,4 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal, 
 - de la 2 ani închisoare la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de port şi folosirea fără 
drept de obiecte periculoase prev. de art.372 alin.1 lit.a) şi alin.2 cod penal cu aplicarea art.5 cod 
penal.  
 În baza art.38 cod penal raportat la art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea va aplica inculpatului 
[...] pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care aplică un spor de 4 luni închisoare (reprezentând 
o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, astfel cum s-a dispus îndreptarea erorii materiale cu privire la 
cuantumul sporului de pedeapsă prin încheierea de şedinţă din data de 15.02.2016 pronunţată în 
prezentul dosar), rezultând astfel pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare. 
 II. Cu privire la inculpatul [...] 
   Va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]: 
 - de la 3 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj asupra unui 
poliţist prev. de art.257 alin.1, 4 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal, 
 - de la 2 ani închisoare la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi 
liniştii publice  prev. de art.371 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal.  
 În baza art.38 cod penal raportat la art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea va aplica inculpatului 
[...] pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care aplică un spor de 4 luni închisoare (reprezentând 
o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, astfel cum s-a dispus îndreptarea erorii materiale cu privire la 
cuantumul sporului de pedeapsă prin încheierea de şedinţă din data de 15.02.2016 pronunţată în 
prezentul dosar), rezultând astfel pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare. 
 Curtea va menţine restul dispoziţiilor sentinţei 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. 139/P/08.02.2016 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 

 

5. Săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri 
sub semnătură privată. Intervenirea unei cauze de încetare a procesului penal cu 
privire la infracțiunea de înșelăciune, și anume un acord de mediere încheiat cu partea 
civilă. Executarea efectivă a pedepsei, raportat la perseverența infracțională a 
inculpatului. Reținerea stării de recidivă. 

 
Prin decizia nr.9/2015 pronunţată în recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 

statuat că încheierea unui acord de mediere constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală, 
distinctă de împăcare. De asemenea, încheierea unui acord de mediere poate interveni în tot cursul 
procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii penale. 

În practica judiciară, dar şi în literatura juridică, s-a stabilit că infracţiunea continuată ca 
infracţiune fapt epuizat se consumă în momentul consumării primei acţiuni sau inacţiuni iar săvârşirea 
celorlalte acţiuni sau inacţiuni reprezintă o amplificare atât a activităţii infracţionale cât şi a rezultatului 
iniţial, amplificarea durând până în momentul ultimei acţiuni sau inacţiuni, acesta fiind considerat momentul 
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epuizării faptului, iar la stabilirea celui de al doilea termen al recidivei se are în vedere momentul epuizării 
activităţii infracţionale (C. Bulai - Manual de drept penal. Partea generală, Editura All, 1997 f.412). 

Nu se impune reducerea pedepsei aplicate de către prima instanţă raportat atât la prejudiciul cauzat, 
nerecuperat până în prezent, cât şi la antecedentele penale ale inculpatului. 

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

Art. 244 alin. 1,2 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. 
Art. 322 C.pen. 

Art.67 din Legea nr.192/2006 privind medierea  
Decizia ICCJ nr.9/2015 - RIL 

Decizia ICCJ nr.1/17.01.2011 - RIL 
 

Instanța constată că prin sentinţa penală nr. 1314 din data de 11.11.2015 pronunţată de 
Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. 12685/212/2015, s-a hotărât: 

„În baza art. 386 C.proc.pen., respinge ca neîntemeiate schimbările de încadrare juridică a 
faptelor reţinute în sarcina inculpatului [...], pusă în discuţie din oficiu de instanţă şi formulată de 
Ministerul Public. 

În baza art. 244 alin. 1,2 C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen., cu aplicarea art. 41 C.pen., 
cu aplicarea art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată. 

În baza art. 67 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. interzice inculpatului 
[...] dreptul de a fi director, împuternicit, asociat, administrator, beneficiar real al unor societăţi 
comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate pe o durată de 5 ani, calculată de la 
data executării pedepsei închisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.  

În baza art. 322 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 
C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.  
 Constată că infracţiunile au fost comise în termenul de încercare de 3 ani şi 6 luni al 
suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa 
penală nr. 744/18.07.2011 emisă în cadrul dosarului nr. 45704/212/2010 al Judecătoriei Constanţa 
definitivă prin decizia penală nr. 1001/01.11.2011 a Curţii de Apel Constanţa. 
 În baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 alin. 1 C.pen.1969 revocă 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa 
penală nr. 744/18.07.2011 a Judecătoriei Constanţa definitivă prin decizia penală nr. 
1001/01.11.2011 a Curţii de Apel Constanţa. 
 În baza art. 43 alin. 2 C.pen. raportat la art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., 
aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare pe care o sporeşte cu 4 luni, 
inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare. Adaugă pedeapsa de 
3 ani şi 4 luni închisoare la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 
744/18.07.2011 a Judecătoriei Constanţa, inculpatul [...] urmând să execute, în final, pedeapsa de 4 
ani şi 10 luni închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 60 C.pen. 

În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 şi art.71 alin.2 C.pen.1969 aplică inculpatului 
pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II a şi lit. b 
C.pen.1969, aplicată prin sentinţa penală nr. 744/18.07.2011 a Judecătoriei Constanţa, pe durata 
executării pedepsei principale rezultante. 

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. g C.pen., interzice inculpatului 
[...] dreptul de a fi director, împuternicit, asociat, administrator, beneficiar real al unor societăţi 
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comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate pe durata executării pedepsei 
principale rezultante de 4 ani şi 10 luni închisoare, conform art. 65 alin. 3 C.pen.  

În baza art. 67 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. interzice inculpatului 
[...] dreptul de a fi director, împuternicit, asociat, administrator, beneficiar real al unor societăţi 
comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate pe o durată de 5 ani, calculată de la 
data executării pedepsei închisorii rezultante, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.  

În baza art. 19, art. 23 alin. 3 şi art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 998, 999 
C.civil.1864 şi art. 118 din Legea nr. 71/2011, admite acţiunea civilă promovată de partea civilă 
SC [...] SA cu sediul în municipiul Bucureşti, [...] şi obligă pe inculpatul [...] la plata către aceasta, 
cu titlu de daune materiale, a sumei de 509886,69 lei.    

În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul [...] la plata cheltuielilor judiciare în 
cuantum de 4000 lei (2000 lei aferenţi urmăririi penale şi 2000 lei aferenţi judecăţii în primă 
instanţă) avansate de către stat. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
La data de 31.08.2011, inculpatul [...] a încheiat cu partea civilă SC [...] SA Bucureşti prin 

reprezentant [...] Constanţa, contractul de vânzare-cumpărare nr. …/31.08.2011 prin care inculpatul, 
în calitatea unilateral atribuită şi nereală de reprezentant legal al SC [...] SRL, a achiziţionat 
cantităţile de: 30 doze rapiţă Brutus, 50 doze rapiţă Traviata, 143 tone grâu sămânţă soiul Glosa, 125 
tone grâu sămânţă soiul Boema, 16.03 tone orz sămânţă soiul Mareşal, 20 kg lucernă Paola, cu 
livrare în perioada august – octombrie 2011, având ca termen de plată a preţului total de 478262,52 
lei din partea inculpatului-cumpărător, data de 31.08.2012.  

Pentru garantarea executării contractului inculpatul a completat şi remis vânzătorului [...] SA 
ordinul de plată seria [...] din data de 31.08.2011. Dată fiind neachitarea preţului aferent mărfii 
achiziţionate până la termenul convenit (data de 31.08.2012), partea civilă SC [...] SA a introdus la 
plată biletul la ordin, constatând că nu există disponibil în contul bancar al societăţii iar emitentul 
inculpat nu avea drept de semnătură pentru respectivul instrument de plată. 

La data de 23.12.2011, inculpatul [...] a încheiat cu partea civilă SC [...] SA Bucureşti prin 
reprezentant [...] Constanţa, contractul de vânzare-cumpărare nr. 907/23.12.2011 prin care 
inculpatul, în calitatea unilateral atribuită şi nereală de reprezentant legal al SC [...] SRL, a 
achiziţionat cantitatea totală de 11488 kg îngrăşământ NPK 20:20, cu livrare în perioada decembrie 
2011 – ianuarie 2012, având ca termen de plată a preţului total de 31624,17 lei din partea 
inculpatului-cumpărător, data de 30.09.2012. Pentru garantarea executării contractului inculpatul a 
completat şi remis vânzătorului [...] SA ordinul de plată seria [...] având precizată data emiterii: 
31.08.2011. Dată fiind neachitarea preţului aferent mărfii achiziţionate până la termenul convenit 
(data de 30.09.2012), partea civilă SC [...] SA a introdus la plată biletul la ordin, constatând că nu 
există disponibil în contul bancar al societăţii iar emitentul inculpat nu avea drept de semnătură 
pentru respectivul instrument de plată. 

Partea civilă a înregistrat un prejudiciu în sumă de 509886,69 lei, urmare a acţiunilor 
frauduloase ale inculpatului care a intrat în posesia bunurilor cumpărate, conform facturilor: …, fără 
a achita preţul acestora stabilit prin convenţia părţilor şi recunoscut de către inculpatul [...]. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul [...]. 
În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat să se dispună încetarea 

procesului penal cu privire la infracţiunea de înşelăciune, în temeiul disp. art. 16 lit. g) cod 
procedură penală, raportat la acordul de mediere încheiat între părţi în apel şi depus la dosar; cu 
referire la cealată infracţiune reţinută în sarcina inculpatului, s-a arătat că falsul este infracţiunea 
mijloc către infracţiunea scop, aşa cum a fost reţinut prin rechizitoriu şi confirmat prin hotărârea 
instanţei de fond iar emiterea acelor bilete la ordin, nu s-a făcut neapărat prin prisma garanţiilor şi a 



 
 

59

prezentării inculpatului ca fiind reprezentantul unei firme sau a alteia, ci prin prisma faptului că era o 
persoană cunoscută care de-a lungul timpului lucrase mari suprafeţe agricole, avea experienţă în 
domeniu şi avusese și rulase un capital destul de mare; s-a solicitat a se avea în vedere şi declarațiile 
pe care fratele inculpatului le-a dat în sensul că și-a dat acordul pentru ca fratele său, respectiv 
inculpatul, să instrumenteze, să administreze și să se ocupe de buna desfășurare a societății 
respective, fratele decedat neavând nici un fel de atribuție; în consecinţă, s-a susţinut că că 
infracțiunea de fals nu poate fi privită a fi săvârșită cu intenția cerută de textul incriminator, 
inculpatul acționând cu bună credință ca fiind reprezentant de facto al societății în relațiile cu terții în 
ceea ce privește administrarea, evidența contabilă; faţă de aspectele expuse, s-a solicitat achitarea 
inculpatului în temeiul art. 16 lit. b) cod procedură penală, în sensul că fapta nu a fost săvârșită cu 
vinovăția cerută de lege; dacă se acceptă teza că inculpatul a acționat deliberat în vederea inducerii 
în eroare a părții vătămate, este discutabil dacă nu cumva infracțiunea este consumată la încheierea 
primului contract și atunci nu s-ar mai discuta de o stare de recidivă, pentru că ceea ce îl interesează 
pe inculpat este chestiunea legată de starea care îi atrage săvârșirea infracțiunii în termenul de 
încercare și imposibilitatea in facto de a i se acorda o sancțiune neprivativă de libertate, pentru că 
inculpatul nu poate să fie calificat ca un infractor perseverent, pentru că prima condamnare este 
pentru o infracțiune de cu totul alt gen; s-a mai susţinut că sunt suficiente elemente în 
circumstanțiere pentru a-l portretiza pe inculpat, acesta fiind inginer agronom cu o vastă experiență, 
dar au venit trei ani de calamitate și tot ceea ce construise până atunci s-a spulberat, fiind astfel 
aplicabile dispozițiile art. 19 din Legea 255/2012, referitor la norma tranzitorie în ceea ce privește 
aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ, art. 181 pe vechiul cod pentru pronunțarea unei 
soluții de achitare din perspectiva noului Cod penal; în subsidiar, în măsura în care se va considera 
că este oportun a fi condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, s-a solicitat să se constate că 
pedeapsa aplicată de instanța de fond pentru infracțiunea de fals este mult prea aspră și instanța are 
posibilitatea de a o redoza.       

La termenul din data 17.03.2016, 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 inculpatul [...] a depus la dosar procesul verbal de închidere a procedurii medierii şi 
acordul de mediere încheiat cu partea civilă S.C. [...] S.A.  la biroul de mediator [...] şi un contract 
de asociaţiune în participaţiune încheiat la data de 15.02.2016 între inculpat şi S.C. [...] S.R.L.  
Constanţa. 

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 doar 
sub aspectul intervenirii unei cauze de încetare a procesului penal cu privire la infracţiunea de 
înşelăciune, 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, reţinute în mod 
întemeiat şi de către instanţa de fond.  

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

Astfel, fapta inculpatului [...] care, în calitate mincinoasă de administrator al SC [...] SRL, a 
indus şi menţinut în eroare persoana vătămată SC [...] SA privind plata bunurilor cumpărate de 
inculpat şi livrate de persoana vătămată, prin încheierea contractelor de vânzare cumpărare 
591/31.08.2011 şi 907/23.12.2011, a căror executare a fost garantată de către inculpat cu biletele la 
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ordin seria [...] şi [...] completate şi remise de către inculpat, fără ca acesta să aibă drept de 
semnătură asupra contului bancar aferent instrumentelor de plată astfel utilizate, cauzându-se un 
prejudiciu material în patrimoniul persoanei vătămate SC [...] SA în sumă de 509886,69 lei, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prev. de art. 
244 alin. 1,2 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. 

Fapta inculpatului [...] care, pentru asigurarea încheierii contratelor de vânzare cumpărare nr. 
591/31.08.2011 şi 907/23.12.2011, prin garantarea executării obligaţiei sale de plată a preţului, a 
completat şi remis vânzătorului parte civilă SC [...] SA prin [...] Constanţa, biletele la ordin [...] şi 
[...] în cuprinsul cărora inculpatul a semnat în calitate mincinoasă de administrator al SC [...] SRL şi 
a înscris sumele de 478262,52 lei şi 31624,17 lei reprezentând valoarea contractelor şi cuantumul 
preţului de achitat de către inculpat, cunoscând că nu are calitate de administrator al SC [...] SRL şi 
societatea nu deţine aceste sume în contul bancar aferent ordinelor de plată, aspect ce nu l-a adus la 
cunoştinţa părţii civile [...] SA Bucureşti, care altfel nu ar fi încheiat contractele de vânzare, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de 
art. 322 C.pen. 

În ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune, Curtea reţine că în apel inculpatul a depus la 
dosar un acord de mediere încheiat cu partea civilă S.C. [...] S.A.  la biroul de mediator [...] din care 
reiese că între aceste părţi a intervenit împăcarea, partea civilă fiind de acord cu încetarea procesului 
penal şi fiind de acord să primească prejudiciul cauzat în sumă de 507.000 lei în termen de 5 ani, 
potrivit unei eşalonări stabilite de către părţi în acordul de mediere. 

Potrivit art.67 din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator: 
    (1) Dispoziţiile din prezenta lege se aplică şi în cauzele penale, atât în latura penală, cât şi în latura 
civilă, după distincţiile arătate în prezenta secţiune. 
    (2) În latura penală a procesului, dispoziţiile privind medierea se aplică numai în cauzele privind 
infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură 
răspunderea penală. 

Prin urmare, Curtea reţine că împăcarea părţilor este posibilă şi înlătură răspunderea penală 
doar în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune, potrivit art.244 alin.3 cod penal, nu şi în ceea ce 
priveşte infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.pen. 

De asemenea, prin decizia nr.9/2015 pronunţată în recurs în interesul legii, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a statuat că încheierea unui acord de mediere constituie o cauză sui-generis care 
înlătură răspunderea penală, distinctă de împăcare. De asemenea, încheierea unui acord de mediere 
poate interveni în tot cursul procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii penale. 

Pentru aceste considerente, în baza art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală va admite apelul 
declarat de inculpatul [...] doar sub aspectul încetării procesului penal cu privire la infracţiunea de 
înşelăciune pentru care a fost trimis în judecată, ca urmare a încheierii unui acord de mediere cu 
persoana vătămată S.C. [...] SA Bucureşti. 

În ceea ce priveşte infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 
C.pen., pentru care încheierea acordului de mediere nu înlătură răspunderea penală, Curtea constată 
că nu sunt întemeiate motivele de apel invocate de către inculpatul [...]. 

Astfel, nu se poate reţine că emiterea acelor bilete la ordin nu s-a făcut neapărat prin prisma 
garanţiilor şi a prezentării inculpatului ca fiind reprezentantul unei firme sau a alteia, ci prin prisma 
faptului că era o persoană cunoscută care de-a lungul timpului lucrase mari suprafeţe agricole, avea 
experienţă în domeniu şi avusese și rulase un capital destul de mare, Curtea reţinând în acest sens 
declaraţia martorului [...], reprezentant al [...] SA, în calitate de director al sucursalei [...] Constanţa, 
care a precizat că în vara anului 2011 s-a prezentat la sediul Complexului, inculpatul [...] care a 
solicitat cumpărarea de seminţe pentru înfiinţarea de culturi agricole iar martorul [...] a fost de acord 
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cu solicitarea sub condiţia ca inculpatul să prezinte garanţii pentru achitarea preţului; prin urmare, 
prezentarea acelor bilete la ordin de către inculpat au reprezentat o condiţie pentru încheierea 
contractelor, în caz contrar acele contracte nu s-ar fi încheiat. 

Nu este întemeiat nici motivul de apel susţinut de către inculpatul [...] în sensul că a acționat 
cu bună credință ca fiind reprezentant de facto al societății în relațiile cu terții în ceea ce privește 
administrarea, evidența contabilă, atâta timp cât în mod legal nu putea emite acele bilete la ordin, 
fiind astfel încălcate relaţiile de corectitudine şi de încredere pe care trebuie să se bazeze relaţiile 
comerciale, nefiind astfel incident cazul de achitare prev. de art. 16 lit. b) cod procedură penală.  

Nu este întemeiat nici motivul de apel al inculpatului în sensul că infracțiunea de fals în 
înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.pen. este consumată la încheierea primului 
contract şi nu s-ar mai discuta de o stare de recidivă. 

În acest sens, Curtea constată că atât în practica judiciară cât şi în literatura juridică s-a 
stabilit că infracţiunea continuată ca infracţiune fapt epuizat  se consumă în momentul consumării 
primei acţiuni sau inacţiuni iar săvârşirea celorlalte acţiuni sau inacţiuni reprezintă o amplificare atât 
a activităţii infracţionale cât şi a rezultatului iniţial, amplificarea durând până în momentul ultimei 
acţiuni sau inacţiuni, acesta fiind considerat momentul epuizării faptului, iar la stabilirea celui de al 
doilea termen al recidivei se are în vedere momentul epuizării activităţii infracţionale (C. Bulai - 
Manual de drept penal. Partea generală, Editura All, 1997 f.412). 

Nu sunt întemeiate nici motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a solicitat reţinerea 
dispozițiilor art. 19 din Legea 255/2013, referitor la norma tranzitorie în ceea ce privește aplicarea 
unei sancțiuni cu caracter administrativ, art. 181 pe vechiul cod pentru pronunțarea unei soluții de 
achitare din perspectiva noului Cod penal. 

În acest sens, Curtea are în vedere că, raportat la Decizia Curţii Constituţionale nr.265/2014 
prin care s-a stabilit principiul aplicării globale a legii penale mai favorabile, pentru a se reţine 
incidenţa art. 19 din Legea 255/2013 (care face referire la Codul penal 1969 ca lege penală mai 
favorabilă) ar trebui să se dispună schimbarea încadrării juridice pentru ambele infracţiuni reţinute în 
sarcina inculpatului în reglementarea dată prin codul penal 1969 iar în aceste condiţii împăcarea 
părţilor nu mai este prevăzută ca o cauză de înlăturare a răspunderii penale a inculpatului pentru 
infracţiunea de înşelăciune prev. de art.215 alin.1,3,5 cod penal 1969, ceea ce ar determina şi 
condamnarea inculpatului pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, limitele de pedeapsă fiind 
închisoare de la 10 ani la 20 de ani, având în vedere că prejudiciul este mai mare de 200.000 lei, 
fiind produse astfel consecinţe deosebite de grave potrivit art.146 cod penal 1969. 

În aceste circumstanţe, ale modalităţii de comitere a faptelor şi a prejudiciului mare produs 
de aprox. 500.000 lei, nerecuperat până în prezent, Curtea constată că nu se poate reţine că faptele 
inculpatului de înşelăciune şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată (fără aceasta din urmă 
neputând fi comisă infarcţiunea de înşelăciune) nu prezintă gradul de pericol social al unor 
infracţiuni, raportat la criteriiile prev. de art.181 cod penal 1969.    

Nu este întemeiat nici motivul de apel invocat de către inculpatul [...] prin care s-a solicitat 
reducerea pedepsei aplicate pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată 
prev. de art.322 cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 cod penal, Curtea constatând că faţă de urmările 
produse, prejudiciul foarte mare cauzat se impunea aplicarea pedepsei închisorii şi nu pedeapsa 
amenzii penale iar pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului de către instanţa de fond pentru 
această infracţiune nu este orientată spre maximul special de 3 ani închisoare ci spre minimul special 
de 6 luni închisoare, neimpunându-se reducerea pedepsei aplicate de către prima instanţă raportat 
atât la prejudiciul cauzat, nerecuperat până în prezent, cât şi la antecedentele penale ale inculpatului. 

Având în vedere aspectele expuse mai sus cu privire la faptul că la stabilirea celui de al 
doilea termen al recidivei se are în vedere momentul epuizării activităţii infracţionale, Curtea 
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constată că în mod întemeiat a reținut starea de recidivă faţă de condamnarea anterioară dispusă prin 
sentinţa penală nr. 744/18.07.2011 emisă în cadrul dosarului nr. 45704/212/2010 al Judecătoriei 
Constanţa definitivă prin decizia penală nr. 1001/01.11.2011 a Curţii de Apel Constanţa. 
 În baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 alin. 1 C.pen.1969, Curtea va revoca 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa 
penală nr. 744/18.07.2011 a Judecătoriei Constanţa definitivă prin decizia penală nr. 
1001/01.11.2011 a Curţii de Apel Constanţa, pedeapsă pe care o va adăuga la pedeapsa de 1 an 
închisoare aplicată inculpatului în prezentul dosar pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri 
sub semnătură privată. 

 Modalitatea de executare a fost stabilită corespunzător de prima instanţă, impunându-se 
executarea efectivă a pedepsei, raportat la perseverența infracțională a inculpatului și la Decizia 
nr.1/17.01.2011 pronunțată în interesul legii de către Înalta Curte de Casație și Justiție prin care s- 
stabilit că „Suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu poate fi dispusa pentru pedeapsa 
stabilita in cazul savarsirii in cursul termenului de incercare a unei infractiuni intentionate sau 
praeterintentionate, 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”. 

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 în parte sentinţa penală nr. 
1314 din data de 11.11.2015 pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. 
12685/212/2015, şi, rejudecând, în baza art.396 alin.6 Cod procedură penală raportat la art.16 alin.1 
lit.g Cod procedură penală va dispune încetarea procesul penal pornit faţă de inculpatul [...] sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art.244 alin.1 Cod penal, cu aplicarea 
art.35 alin.1 Cod penal, art.41 cod penal şi art.5 Cod penal, ca urmare a încheierii unui acord de 
mediere. 

Curtea va menţine condamnarea inculpatului [...] la pedeapsa de 1 an închisoare aplicată 
pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.art322 cod penal, 
cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, art.41 cod penal şi art.5 Cod penal. 

În baza art.15 din Legea nr.187/2012 raportat la art.83 alin.1 cod penal 1969, Curtea va 
revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin 
sentinţa penală nr.744/18.07.2011 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală 
nr.1001/01.11.2011 a Curţii de Apel Constanţa, pe care o va adăuga la pedeapsa de 1 an închisoare 
aplicată inculpatului în prezentul dosar pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub 
semnătură privată, în final inculpatul [...] urmând să execute pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.  

Pedeapsa se va executa în regim de detenţie, potrivit art.60 cod penal.  
În baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 şi art. 67 alin. 1 cod penal, Curtea va aplica 

inculpatului [...] pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 
66 alin. 1 lit.a), b), g) (dreptul de a fi director, împuternicit, asociat, administrator, beneficiar real al 
unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) cod penal pe o durată 
de 5 ani, calculată după data executării pedepsei închisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c) cod penal.  

În baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 şi art. 65 alin. 1 cod penal, Curtea va aplica 
inculpatului [...] pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 
alin. 1 lit.a), b), g) (dreptul de a fi director, împuternicit, asociat, administrator, beneficiar real al 
unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) cod penal pe durata 
executării pedepsei principale de 2 ani şi 6 luni închisoare, conform art. 65 alin. 3 cod penal.  

În temeiul art.25 alin.5 Cod procedură penală, Curtea va lăsa nesoluţionată acţiunea civilă 
formulată de partea civilă S.C. [...] S.A. 
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În baza art.274 alin.1 şi art.275 alin.1 pct.1 lit.c) cod procedură penală, inculpatul [...] va fi 
obligat la plata sumei de 4000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat la soluţionarea cauzei în primă 
instanţă. 

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

Decizia penală nr. 342/P/22.03.2016 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 

6. Comiterea infracțiunii de înșelăciune. Contestație în anulare. Inadmisibilitate. 
Inexistența unei dovezi în sensul intervenirii împăcării între părți. 
 
 Prin Decizia nr. 27/2006 pronunţată în interesul legii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
(publicată în Monitorul Oficial nr.190/20.03.2007) s-a stabilit că: „Încetarea procesului penal în cazul 
infracţiunilor pentru care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală poate fi dispusă de instanţă 
numai atunci când aceasta constată nemijlocit acordul de voinţă al inculpatului şi al persoanei vătămate de 
a se împăca total, necondiţionat şi definitiv, exprimat în şedinţa de judecată de aceste părţi, personal sau 
prin persoane cu mandat special, ori prin înscrisuri autentice”.        

Din declaraţia notarială a persoanei vătămate a reieşit doar manifestarea de voinţă expresă a 
acesteia de a se împăca cu inculpata. 

În lipsa unei manifestări de voință expresă a inculpatei, personal, prin mandatar special sau prin 
înscris autentic, se constată că nu sunt îndeplinite cerințele pentru intervenirea unei cauze de încetare a 
procesului penal, respectiv împăcarea părților, nefiind astfel îndeplinite cerințele prev. de art. 426 lit.b Cod 
pr.penală, respectiv nu există probe la dosar privind existenţa unor cauze de încetare a procesului penal. 

 
Art.244 alin.3 Cod penal  

Art. 426 lit.b Cod procedură penală 
Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 27/2006 (RIL)  

Decizia Curţii Constituţionale nr. 508/2014  
 
Contestatoarea condamnată [...] a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei penale nr. 

84/P/30.01.2015 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 10156/118/2012. 
În motivarea contestaţiei în anulare formulată s-a arătat că s-a formulat contestaţie în anulare 

în temeiul disp. art. 426 lit.b Cod pr.penală, respectiv există probe la dosar privind existenţa unor 
cauze de încetare a procesului penal, sens în care s-a făcut referire la declaraţia nr. 49 dată la BNP 
[...] prin care partea vătămată [...] a declarat că înţelege să se împace cu inculpata; s-a mai arătat că la 
fila 6 din încheierea de dezbateri s-a consemnat faptul că avocatul inculpatei de la acea dată a depus 
această declaraţie, iar la fila 19 în concluzii, apărătorul apelantei a solicitat încetarea procesului penal 
ca efect al împăcării părţilor; din considerentele deciziei penale nr. 84/P din data de 30.01.2015 
pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 10156/118/2012, care o vizează pe 
contestatoarea [...], care se regăsesc la fila 121 din decizie, instanţa de apel a motivat că nu s-ar fi 
depus această declaraţie de împăcare, deşi la dosar există această declaraţie; în consecinţă, raportat la 
faptul că la dosar există probe, se impune admiterea contestaţiei în anulare formulată de 
contestatoarea condamnată [...], desfiinţarea în parte a deciziei atacate şi, rejudecând apelul, să se 
dispună, ca efect al acelei declaraţii, încetarea procesului penal pentru infracţiunea de tentativă la 
înşelăciune raportat la declaraţia părţii vătămate [...]. 

La prezentul dosar s-a ataşat dosarul nr. 10156/118/2012 al Curţii de Apel Constanţa în care 
s-a pronunţat decizia penală nr. 84/P/30.01.2015. 
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Examinând contestaţia în anulare formulată, în raport de motivul de contestaţie în anulare 
invocat şi de actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că este inadmisibilă contestaţia în anulare 
formulată de către contestatoarea condamnată [...], pentru următoarele: 

Art.426 lit.b) cod procedură penală prevede că „Împotriva hotărârilor penale definitive se 
poate face contestaţie în anulare în următoarele conditii: 

............................... 
b) când inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a 

procesului penal”. 
Curtea reţine că prin sentinţa penală nr.342/27.05.2014 pronunţată de către Tribunalul 

Constanţa, în dosarul penal nr.10156/118/2012, definitivă prin decizia penală nr. 84/P/30.01.2015 
pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, în dosarul nr. 10156/118/2012, inculpata [...] a fost 
condamnată: 

- la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art.244 
alin.1,2 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal şi art.396 alin.10 cod procedură penală (persoană 
vătămată [...]); 
- la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 
infracţional organizat prev. de art.367 alin.1 cod penal aplicarea art.5 cod penal şi art.396 alin.10 
cod procedură penală. 
 În urma efectuării concursului de infracţiuni, potrivit art.38 şi art.39 alin.1 lit.b) cod penal, 
s-a aplicat inculpatei pedeapsa finală de 2 ani şi 4 luni închisoare, în regim privativ de libertate. 
 Curtea constată că potrivit art.244 alin.3 cod penal, în cazul infracţiunii de înşelăciune 
„împăcarea înlătură răspunderea penală”. 
 Curtea reţine că această posibilitate de împăcare a părţilor în cazul infracţiunii de 
înşelăciune nu exista înainte de data de 01.02.2014 (data intrării în vigoare a noului cod penal), 
anterior art.215 cod penal 1969 care reglementa infracţiunea de înşelăciune nu prevedea 
posibilitatea de împăcare a părţilor în cazul infracţiunii de înşelăciune. 
 Curtea reţine că în faţa instanţei de apel, la termenul din data de 15.01.2015, s-a depus la 
dosar o declaraţie notarială (dată la BNP [...] – încheiere autentificare nr. 49/08.01.2014) a 
persoanei vătămate [...] în care acesta a precizat: „declar pe propria răspundere că îmi retrag 
plângerea penală prealabilă formulată împotriva învinuitei [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de înşelăciune şi nu mai am nicio pretenţie la adresa acesteia, fiind împăcat”. 
  Din examinarea acestei declaraţii notariale, Curtea reţine că persoana vătămată [...] şi-a 
exprimat în principal voinţa în sensul retragerii plângerii penale formulată împotriva inculpatei [...] 
pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, însă art.244 cod penal nu prevede că în cazul 
infracţiunii de înşelăciune retragerea plângerii penale de către persoana vătămată înlătură 
răspunderea penală, ci doar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală pentru săvârşirea 
infracţiunea de înşelăciune. 
 Reţinând totuşi menţiunea din finalul manifestării de voinţă a persoanei vătămate [...] din 
declaraţia notarială menţionată mai sus, respectiv „fiind împăcat”, Curtea va examina şi condiţiile 
constatării împăcării părţilor. 
 Pentru aceasta, Curtea are în vedere Decizia nr. 27/2006 pronunţată în interesul legii de 
către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (publicată în Monitorul Oficial nr.190/20.03.2007) prin care 
s-a stabilit că: „Încetarea procesului penal în cazul infracţiunilor pentru care împăcarea 
părţilor înlătură răspunderea penală poate fi dispusă de instanţă numai atunci când aceasta 
constată nemijlocit acordul de voinţă al inculpatului şi al persoanei vătămate de a se împăca 
total, necondiţionat şi definitiv, exprimat în şedinţa de judecată de aceste părţi, personal sau 
prin persoane cu mandat special, ori prin înscrisuri autentice”.        
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Curtea reţine că din declaraţia notarială a persoanei vătămate [...] ar reieşi doar manifestarea 
de voinţă expresă a acesteia de a se împăca cu inculpata [...]. 

Deşi ar fi fost în interesul inculpatei, Curtea constată că, până la încheierea judecăţii în faţa 
instanţei de apel, inculpata [...] nu şi-a manifestat personal în faţa instanţei de apel voinţa de a se 
împăca cu persoana vătămată [...] şi nici prin vreo persoană cu mandat special sau prin vreun înscris 
autentic, pentru a fi îndeplinite cerinţele intervenirii împăcării potrivit Deciziei nr.27/2006 
pronunţată în interesul legii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

În acest sens, Curtea constată că la termenul din data de 23.10.2014, Curtea a pus în vedere 
inculpaţilor să facă demersurile necesare pentru împăcare până la termenul următor din data de 
20.11.2014, fiind singurul termen de judecată acordat în acest scop. 

Prin Decizia nr. 508/2014 a Curţii Constituţionale (publicată în Monitorul Oficial 
nr.843/19.11.2011) s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.159 alin. 3 Cod 
penal şi s-a constatat că acestea sunt constituţionale în măsura în care se aplică tuturor inculpaţilor 
trimişi în judecată înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi 
pentru care la acea dată momentul citirii actului de sesizare fusese depăşit; în motivarea deciziei 
Curţii Constituţionale, la punctul 25, s-a menţionat în această situaţie tranzitorie, împăcarea poate 
interveni până la primul termen de judecată stabilit ulterior datei publicării acestei decizii în 
Monitorul Oficial. 

Rechizitoriul fiind citit în cazul inculpatei [...] înainte de data de 01.02.2014 (data intrării în 
vigoare a noului cod penal), manifestarea de voinţă a acesteia în sensul împăcării cu persoana 
vătămată [...] putea interveni doar până la termenul din data de 20.11.2014, acesta fiind primul 
termen de judecată stabilit ulterior datei publicării Decizia nr. 508/2014 a Curţii Constituţionale 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 843/19.11.2011). 

Curtea reţine că la termenul din data de 20.11.2014 inculpata [...] a lipsit, nu a fost 
reprezentată la acest termen de un reprezentant cu mandat special în vederea împăcării cu persoana 
vătămată [...] şi nici nu a depus la dosar un act autentic prin care să-şi fi manifestat în mod expres 
voinţa de a se împăca cu persoana vătămată [...], nefiind astfel îndeplinite cerinţele intervenirii 
împăcării potrivit Deciziei nr.27/2006 pronunţată în interesul legii de către Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie. 

Prin urmare, în lipsa unei manifestări de voință expresă a inculpatei [...], personal, prin 
mandatar special sau prin înscris autentic, Curtea constată că nu sunt îndeplinite cerințele pentru 
intervenirea unei cauze de încetare a procesului penal, respectiv împăcarea părților, nefiind astfel 
îndeplinite cerințele prev. de art. 426 lit.b Cod pr.penală, respectiv nu există probe la dosar privind 
existenţa unor cauze de încetare a procesului penal. 

În consecință, Curtea constată că în mod întemeiat instanța de apel a reținut în motivarea 
deciziei împotriva căreia s-a formulat prezenta contestaţie în anulare, că „nu există o dovadă că a 
intervenit împăcarea”, neputându-se astfel dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata [...] 
pentru infracţiunea de înşelăciune săvârşită în dauna persoanei vătămate [...] urmare intervenirii 
împăcării. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.431 alin.1 cod procedură penală, Curtea 
va respinge ca inadmisibilă contestaţia în anulare formulată de către contestatoarea condamnată [...]. 

Decizia penală nr. 336/P/16.03.2016 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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7. Conducere moped pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere și 
sub influența băuturilor alcoolice. Recunoașterea comiterii faptei. Înlăturarea obligării 
inculpatului la frecventarea unui program de reintegrare socială și a prestării unei 
munci în folosul comunității. 
 

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

Fapta comisă de inculpat şi urmările produse conturează un pericol social destul de ridicat al faptei, 
concretizat în punerea în primejdie a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, dat fiind că inculpatul se afla 
sub influenţa băuturilor alcoolice, având o alcoolemie ridicată, dar nici nu poseda permis de conducere care să 
ateste că deţine cunoştinţele necesare conducerii vehiculului pe drumurile publice. 

Nu se poate aprecia doar pe baza datelor personale favorabile ale inculpatului şi a stării de sănătate 
precare că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună, în condiţiile în care dispoziţiile art. 80 alin. 1 Cod penal 
impun examinarea cumulativă a circumstanţelor reale şi a celor personale. 

Din înscrisurile medicale depuse de inculpat rezultă că suferă de mai multe afecţiuni medicale, iar din 
adeverinţa medicală rezultă că inculpatului îi este interzis efortul fizic. 

 Alegerea obligaţiei sau obligaţiilor impuse inculpatului trebuie însă să ţină seama de natura 
acuzaţiilor penale şi de circumstanţele personale ale inculpatului, fiind obligatorie adaptarea acestora la 
persoana inculpatului. 

 
Art. 335 alin. 1 și art. 336 alin. 1 Cod penal  

Art. 375 Cod procedură penală  
Art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal 

 

Prin sentinţa penală nr. 372/09.03.2016 pronunţată de Judecătoria [...] în dosarul penal nr. 
8330/327/2015 s-au hotărât următoarele: 

În temeiul art.335 alin.1 Cod penal cu aplic. art.396 alin.10 Cod proc.pen., condamnă pe 
inculpatul [...], fără antecedente penale, la o pedeapsă de 8 luni închisoare, pentru săvârşirea 
infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere (19.07.2015).  

În temeiul art.336 alin.1 Cod penal cu aplic. art.396 alin.10 Cod proc.pen., condamnă pe 
inculpatul [...] la o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a 
unui vehicul sub influenţa alcoolului (faptă din data de 02.08.2014). 

În baza art.38-art.39 alin.1 lit.b Cod penal, se contopesc cele două pedepse în sensul că se 
aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 4 luni închisoare, sporită la 1 an, 6 luni şi 20 zile închisoare. 

În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe 
durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform dispoziţiilor art.92 Cod pen. 

În baza art.93 alin.1 Cod pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să 
respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul [...], 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.b Cod pen., obligă inculpatul să frecventeze un program de 

reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul [...] sau organizat 
în colaborare cu instituţii din comunitate. 
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În baza art. 93 alin.3 Cod pen., obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere, 
să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o durată de 60 zile, la SC [...] SA sau 
la Direcţia de întreţinere şi administrare patrimoniu [...], în măsura în care sănătatea o permite. 

În baza art.91 alin.4 Cod pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 Cod pen., 
privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 

În temeiul art.398 raportat la art.274 alin.1 Cod proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 
500 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că la data de 19.07.2015, în jurul 
orei 18,45, un echipaj de poliţie rutieră aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a oprit pentru 
control, mopedul Rich Motors cu nr. de înregistrare [...], care se deplasa într-un mod sinuos pe str. Ing. 
Ivanov Dumitru din mun. [...]. 

A fost identificat astfel, inculpatul [...]. Întrucât prezenta halenă alcoolică, a fost testat 
alcoolscopic cu aparatul Drager, rezultând o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.  

Inculpatul a fost condus la servicul de ambulanţă, unde i-au fost recoltate probe de sânge, în 
vederea stabilirii alcoolemiei.  

Astfel, potrivit Buletinului de analiză toxicologică nr.367 emis de Serviciul judeţean de 
medicină legală [...] – la prima probă recoltată (ora 1910) inculpatul a înregistrat o alcoolemie de 1,70 
g‰ iar la cea de-a doua probă recoltată(ora 2010) a înregistrat o alcoolemie de 1,80 g‰. 

Conform adresei nr.286782/13.10.2015 emisă de I.P.J. - Serviciul rutier, [...] nu posedă permis 
de conducere pentru nicio categorie de vehicule. 

Instanţa a dispus aplicarea unor pedepse, ţinând cont de criteriile generale de individualizare 
prevăzute de art.74 Cod penal. 

La stabilirea pedepsei, s-a avut în vedere gradul de alcoolemie foarte ridicat, 1,70 g‰ alcool 
pur în sânge precum şi faptul că inculpatul se afla într-o vădită stare de ebrietate (fapt ce rezultă atât 
din fişa de „examen clinic”, cât şi din procesul-verbal din data de 19.07.2015, care atestă faptul că 
inculpatul „circula sinuos”).   

Pe tot parcursul procesului penal, inculpatul a avut o atitudine sinceră, recunoscând săvârşirea 
infracţiunii. Acesta a consimţit să presteze o activitate lucrativă neremunerată, în folosul comunităţii, 
în situaţia în care vârsta îi permite. 

Faptul că inculpatul este o persoană în etate, cu diverse afecţiuni medicale, nu poate constitui 
un argument pentru diminuarea răspunderii penale. De altfel, se pare că problemele medicale pe care 
inculpatul le reclamă nu sunt atât de serioase, câtă vreme acesta a ingerat o cantitate mare de alcool, 
fără a-i păsa de starea sa de sănătate. 

Instanţa a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea în regim de detenție a 
pedepsei aplicate. Cu toate acestea, este necesară supravegherea inculpatului.  

Împotriva sentinţei penale nr. 372/09.03.2016 pronunţată de Judecătoria [...] în dosarul 
penal nr. 8330/327/2015 a declarat apel inculpatul [...], care a solicitat pronunţarea unei soluţii de 
renunţare la aplicarea pedepsei, având în vedere gravitatea redusă a faptei, circumstanţele în care a fost 
comisă fapta, persoana inculpatului, starea de sănătate precară, conduita anterioară bună; în subsidiar, 
a solicitat reducerea pedepsei, prin reţinerea unei circumstanţe atenuante, precum şi înlăturarea 
obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, întrucât este în incapacitate de a 
munci. 

Examinând sentinţa penală apelată prin prisma criticilor formulate de apelant, precum şi 
din oficiu, conform art. 420 C. Pr. Pen., Curtea constată că apelul formulat de inculpatul [...] 
este fondat. 

Prima instanţă a stabilit în mod corect starea de fapt, încadrarea juridică şi vinovăţia 
inculpatului [...], fiind îndeplinite condiţiile pentru pronunţarea unei soluţii de amânare sau de 
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condamnare. De altfel, inculpatul a recunoscut comiterea faptei, solicitând judecarea potrivit 
procedurii prevăzută de art. 375 Cod procedură penală privind judecata în cazul recunoaşterii 
învinuirii, exclusiv pe baza mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală, care în speţa 
prezentă oferă elemente suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare  a cauzei. 

Sub aspectul stării de fapt se constată că în data de 19.07.2015 inculpatul [...] a condus pe 
drumurile publice din mun. [...], fiind depistat de organele de poliţie pe str. Ing. Ivanov Dumitru din 
mun. [...], mopedul Rich Motors cu nr. de înregistrare [...], fără a poseda permis de conducere pentru 
nicio categorie de vehicule şi având o îmbibaţie alcoolică de 1,80%o, faptă care întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 
alin. 1 Cod penal şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 Cod 
penal. 

În ceea ce priveşte stabilirea regimului sancţionator pentru inculpatul [...], curtea constată că 
gravitatea faptei comise impune pronunţarea unei soluţii de condamnare. 

În procesul de individualizare a pedepsei, Curtea reţine că pedeapsa este un mijloc specific de 
coerciţie penală, de represiune, implică în mod necesar o suferinţă (aflecţiune) ce se realizează în 
timpul executării ei; de asemenea, caracterul coercitiv-aflectiv şi retributiv al pedepsei impune ca 
durata executării să fie corelată atât cu gravitatea faptei cât şi cu gradul de periculozitate al 
infractorului. 

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

 Conform art. 74 alin. 1 Cod penal,  stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în 
raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după 
următoarele criterii:împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; 
starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor 
consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa 
infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii 
şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială. 

În stabilirea unei pedepse care să reflecte scopul şi funcţiile pedepsei, prin raportare la aceste 
criterii generale de individualizare, este necesar a se examina cumulativ circumstanţele reale de 
comitere a faptei, urmările produse, circumstanţele personale ale inculpatului. Din analiza tuturor 
acestor elemente care circumstanţiază periculozitatea faptei şi a inculpatului, curtea apreciază că se 
impune aplicarea pedepsei închisorii, în cuantumul stabilit de prima instanţă.  

Fapta comisă de inculpat şi urmările produse în condiţiile mai sus descrise conturează un 
pericol social destul de ridicat al faptei, concretizat în punerea în primejdie a siguranţei circulaţiei pe 
drumurile publice, dat fiind că inculpatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o alcoolemie 
ridicată, dar nici nu posedă permis de conducere care să ateste că deţine cunoştinţele necesare 
conducerii vehiculului pe drumurile publice. 

Astfel cum rezultă din procesul verbal de constatare, inculpatul a fost oprit de organele de 
poliţie pentru că se deplasa sinuos. Din buletinul de examinare clinică a inculpatului rezultă că avea o 
atitudine neadecvată, neliniştită, prezenta tulburări de echilibru, incoordonare motorie. 

Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice în circumstanţele în care a făcut-o 
inculpatul demonstrează afectarea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, de aceea Curtea 
apreciază justificată condamnarea inculpatului, dat fiind că o sancţionare prea uşoară a inculpatului ar 
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putea avea ca efect faptul ca pedeapsa aplicată să nu îşi mai atingă scopul şi funcţiile prevăzute de 
lege, atât din perspectiva prevenţiei generale, cât şi a prevenţiei speciale. Inculpatul a dat dovadă de un 
comportament periculos prin conducerea autovehiculului cu o valoarea a alcoolemiei de 1,8%o, creând 
un potenţial pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.  

În aprecierea gravităţii faptei Curtea are în vedere şi frecvenţa ridicată a acestui gen de 
infracţiuni, ceea ce impune o sancţionare corespunzătoare, pentru a descuraja pe viitor asemenea 
conduite periculoase pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice şi evitarea producerii unor 
evenimente rutiere, care în multe situaţii se produc pe fondul consumului de băuturi alcoolice. 

Inculpatul a solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 80 Cod penal, potrivit cu care instanţa poate 
dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiţii: 

 a) infracţiunea săvârşită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura şi întinderea 
urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul 
urmărit; 

 b) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de 
eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de 
posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza 
consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia. 

 Toate aceste criterii reale şi personale prev. de art. 80 alin. 1 Cod penal trebuie analizate 
cumulativ, pentru a se ajunge la concluzia că în concret fapta are un pericol redus şi aplicarea unei 
pedepse ar fi inoportună. 

 Se constată că inculpatul [...] a condus autoturismul în mun. [...], nu a avut un motiv serios 
pentru a se deplasa cu mopedul, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, asumându-şi conştient 
conducerea autoturismului sub influenţa băuturilor alcoolice. În faza de urmărire penală inculpatul a 
declarat că s-a întâlnit cu un amic şi a consumat cu acesta băuturi alcoolice într-un bar, neexistând 
nicio legătură între consumul de alcool şi afecţiunile medicale de care inculpatul suferă, aşa cum 
susţine în apel. 

Conduita inculpatului este în măsură să pună în pericol valorile ocrotite de legea penală, 
respectiv cele privind ocrotirea securităţii circulaţiei publice, care implică interdicţia conducerii 
vehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice şi fără permis de conducere. 

Astfel, nu se poate aprecia că în concret fapta este vădit lipsită de importanţă, pentru a justifica 
renunţarea la aplicarea pedepsei, cu atât mai mult cu cât se constată comiterea unui număr mare de 
infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, unele cu consecinţe directe asupra vieţii sau 
sănătăţii persoanelor.  

Nu se poate aprecia doar pe baza datelor personale favorabile ale inculpatului şi a stării de 
sănătate precare că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună, în condiţiile în care dispoziţiile art. 80 alin. 
1 Cod penal impun examinarea cumulativă a circumstanţelor reale şi a celor personale. 

De asemenea, Curtea nu identifică împrejurări care să constituie circumstanţe atenuante legale 
sau judiciare, după cum nici inculpatul nu a indicat explicit astfel de împrejurări care să facă aplicabile 
dispoziţiile art. 75 alin. 1,2 Cod penal. 

Curtea constată întemeiată critica inculpatului privind obligarea sa la prestarea unei munci 
neremunerate în folosul comunităţii. 

Conform art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul este 
obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă cuprinsă între 60 şi 120 
de zile, cu excepţia cazului în care nu poate presta această muncă din cauza stării de sănătate.  

Din interpretarea dispoziţiilor art. 93 alin. 3 Cod penal rezultă că instanţa este obligată să 
impună inculpatului obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. De la această 
regulă există o excepţie, atunci când inculpatul nu poate presta munca din cauza stării de sănătate. 
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Din înscrisurile medicale depuse de inculpat rezultă că suferă de mai multe afecţiuni medicale 
(…), iar din adeverinţa medicală emisă la data de 24.03.2016 de medicul [...] rezultă că inculpatului îi 
este interzis efortul fizic. 

Ţinând seama de afecţiunile medicale ale inculpatului şi interdicţia de a face efort fizic, Curtea 
constată că inculpatul nu poate presta muncă neremunerată în folosul comunităţii din cauza stării de 
sănătate, motiv pentru care va fi înlăturată din sentinţa apelată obligarea inculpatului la prestarea unei 
munci neremunerate în folosul comunităţii. 

Este real că prima instanţă a menţionat în hotărâre că inculpatul va presta munca numai dacă 
sănătatea îi va permite, însă în condiţiile în care este dovedită în cursul procesului incapacitatea de a 
munci a inculpatului, instanţa nu poate institui obligaţia prevăzută de art. 93 alin. 3 Cod penal. Dacă s-
ar menţine dispoziţia primei instanţe, ar trebui parcursă procedura prevăzută de art. 51 alin. 3 – 7 din 
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative 
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, care nu îşi găseşte justificarea, în 
raport de starea de sănătate a inculpatului. 

Din oficiu, Curtea constată că inculpatului i s-a impus obligaţia de a frecventa un program de 
reintegrare socială, conform art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal. 

Dispoziţiile art. 93 alin. 2 Cod penal obligă instanţa să impună condamnatului să execute una 
sau mai multe dintre următoarele obligaţii: 

 - să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională; 
 - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul 

de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; 
 - să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală; 
 - să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei. 
 Alegerea obligaţiei sau obligaţiilor impuse inculpatului trebuie însă să ţină seama de natura 

acuzaţiilor penale şi de circumstanţele personale ale inculpatului, fiind obligatorie adaptarea acestora 
la persoana inculpatului. 

 Luând în considerare că inculpatul este pensionar, are numeroase afecţiuni medicale, are vârsta 
de 67 de ani, a fost profesor, este integrat social, nu are antecedente penale, apare ca nejustificată 
obligarea acestuia la frecventarea unui program de reintegrare socială. Această obligaţia este oportună 
pentru persoane cu probleme de adaptare socială, ceea ce nu este cazul inculpatului. 

Din această perspectivă, dat fiind că este obligatorie stabilirea a cel puţin uneia dintre 
obligaţiile prev. de art. 93 alin. 2 lit. c Cod penal, raportat la circumstanţele concrete ale cauzei şi 
persoana inculpatului, măsura oportună ce poate fi impusă inculpatului este cea prev. de art. 93 alin. 2 
lit. d Cod penal, respectiv obligaţia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instanţei, urmând 
ca si din acest motiv să fie admis apelul inculpatului. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală Curtea va admite 
apelul declarat de inculpatul [...] împotriva sentinţei penale nr. 372/09.03.2016 pronunţată de Judecătoria 
[...] în dosarul penal nr. 8330/327/2015. 

În baza art. 423 alin. 2 Cod procedură penală se va desfiinţa în parte sentinţa penală apelată şi, 
rejudecând, în baza art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal se va impune inculpatului [...] obligaţia de a nu părăsi 
teritoriul României, fără acordul instanţei. 

Se vor înlătura aplicarea dispoziţiilor art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal privind obligarea inculpatului la 
frecventarea unui program de reintegrare socială şi art. 93 alin. 3 Cod penal privind obligarea inculpatului 
la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. 

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, în măsura în care nu contravin 
prezentei decizii. 

Decizia penală nr. 631/P/27.05.2016 
Judecător redactor Marius Damian Mitea 
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8. Săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă în același dosar în care 
persoana a dat declarațiile necorespunzătoare în calitate de martor. Raportarea 
incidenței art. 5 Cod penal la momentul epuizării infracțiunii, iar nu al consumării, în 
cazul infracțiunii continuate. 

 
 Conform art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968, fapta de mărturie mincinoasă nu se pedepseşte dacă, în 
cauzele penale mai înainte de a se produce arestarea inculpatului, ori în toate cauzele mai înainte de a se fi 
pronunţat o hotărâre ori de a se fi dat o altă soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase, martorul îşi retrage 
mărturia. 
 În ipoteza în care persoana care a dat mărturia mincinoasă este cercetată ulterior în aceeaşi cauză 
pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, dobândind calitatea de inculpat, după ce în prealabil a 
avut calitatea de martor, este exclus de la dreptul de a-şi retrage mărturia mincinoasă doar pentru simplul 
fapt că s-a decis cercetarea sa pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă în acelaşi dosar în care a dat 
mărtuia mincinoasă anterior.  
 Cerinţa referitoare la retragerea mărturiei mincinoase de către « martor » are în vedere persoana, 
iar nu calitatea procesuală, în cazul în care persoana este cercetată penal în aceeaşi cauză în care s-a dat 
mărturia mincinoasă, în caz contrar fiind înlăturat arbitrar un beneficiu legal recunoscut inculpatului cercetat 
pentru mărturie mincinoasă. 
 Reţinerea la încadrarea juridică a dispoziţiilor art. 260 alin. 1 Cod penal din 1968 îi profită 
inculpatului, deoarece poate beneficia de cauza de nepedepsire. 
 

Art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968 
Art. 5 Cod penal 2009 

 
 Prin sentinţa penală nr. 1565/18.12.2015 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal 
nr. 1141/212/2015 s-au hotărât următoarele: 

I. În baza art.386 alin.1 C.proc.pen., din oficiu, schimbă încadrările juridice ale faptelor 
reţinute în sarcina inculpaţilor [...] şi [...] din infracţiunea de furt calificat prev. de art.228 alin. 
raportat la art.229 alin.1 lit.b şi alin.3 lit.f C.pen. 2009 cu reţinerea art.77 lit.a C.pen. şi art.5 alin.1 
C.pen. 2009 în infracţiunea de furt calificat prev. de art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a şi g şi 
alin.3 lit.f C.pen. 1969 cu reţinerea art.5 alin.1 C.pen. 2009, respectiv din infracţiunea de mărturie 
mincinoasă prev. de art.273 alin.2 lit.d C.pen. 2009 cu reţinerea art.5 alin.1 C.pen. 2009 în 
infracţiunea de mărturie mincinoasă prev. de art.260 alin.1 C.pen. 1969 cu reţinerea art.5 alin.1 
C.pen. 2009. 

În baza art.386 alin.1 C.proc.pen. admite cererea procurorului şi schimbă încadrarea juridică a 
faptei reţinute în sarcina inculpatului [...] din infracţiunea de furt calificat prev. de art.228 alin. 
raportat la art.229 alin.1 lit.b şi alin.3 lit.f C.pen. 2009 cu reţinerea art.77 lit.a C.pen. şi art.5 alin.1 
C.pen. 2009 în infracţiunea de furt calificat prev. de art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a şi g şi 
alin.3 lit.f C.pen. 1969 cu reţinerea art.5 alin.1 C.pen. 2009. 

Respinge ca nefondată schimbarea de încadrare juridică pusă în discuţie din oficiu cu privire 
la inculpatul [...] din infracţiunea de furt calificat prev. de art.228 alin. raportat la art.229 alin.1 lit.b şi 
alin.3 lit.f C.pen. 2009 cu reţinerea art.77 lit.a C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen. 2009 în infracţiunea de furt 
calificat prev. de art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a şi g şi alin.3 lit.f C.pen. 1969 cu reţinerea 
art.5 alin.1 C.pen. 2009.   

Respinge ca nefondată cererea procurorului în sensul schimbării încadrării juridice din 
infracţiunea de furt calificat prev. de art.228 alin. raportat la art.229 alin.1 lit.b şi alin.3 lit.f C.pen. 
2009 cu reţinerea art.77 lit.a C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen. 2009 în infracţiunea de furt calificat prev. de 
art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a şi g şi alin.3 lit.f C.pen. 1969 cu reţinerea art.5 alin.1 
C.pen. 2009 şi în raport de inculpaţii [...], [...], [...]. 
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Respinge ca nefondate cererile de schimbare a încadrărilor juridice formulate de avocaţii 
inculpaţilor în sensul nereţinerii dispoziţiilor art.229 alin.3 lit.f, respectiv art.209 alin.3 lit.f, în funcţie 
de legea penală mai favorabilă. 

II. În baza art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b şi d şi alin.3 lit.f cu aplicarea art.77 lit.a şi a 
art.5 alin.1 C.pen. 2009 şi reţinerea art.396 alin.10 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul [...] la 
pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.  

În baza art.67 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioadă de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni , 
ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen. ce 
urmează a fi executată de la rămânerea definitivă a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.  

În baza art.65 alin.1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute 
de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen., care nu se execută pe durata termenului de supraveghere, ci doar în 
caz de anulare sau de revocare a suspendării executării sub supraveghere. 

În baza art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 
privind Codul penal raportat la art.85 alin.1 C.pen. 1969 anulează suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare la care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa 
penală nr. 676/20.06.2014 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală 
nr.659/P/15.10.2014 a Curţii de Apel Constanţa. 

În baza art.38 alin.1 C.pen. 2009 constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu 
infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală anterior menţionată. 

În baza art.39 alin.1 lit.b C.pen. 2009 contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare 
stabilită prin prezenta cu pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală 
nr.676/20.06.2014 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală nr.659/P/15.10.2014 a 
Curţii de Apel Constanţa, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare la 
care adaugă un spor de 1/3 din pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare (4 luni şi 20 de zile), urmând ca 
inculpatul să execute în final 2 (doi) ani, 10 (zece) luni şi 20 (douăzeci) zile de închisoare.   

În baza art.45 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioadă de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni , 
ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen. ce 
urmează a fi executată de la rămânerea definitivă a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.  

În baza art.45 alin.3 şi 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile 
prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen., care nu se execută pe durata termenului de 
supraveghere, ci doar în caz de anulare sau de revocare a suspendării executării sub supraveghere. 

În baza art.91 C.pen. dispune suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de 
supraveghere de 3 ani şi 6 luni conform art.92 alin.1 C.pen. 

În baza art.93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să 
respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul 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.b C.proc.pen. impune condamnatului obligaţia de a frecventa două 

programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa 
sau organizate în colaborare cu instituţiile din comunitate, în condiţiile stabilite de Serviciul de 
Probaţiune. 
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În baza art.93 alin.3 C.pen. şi art.404 alin.2, pe parcursul termenului de supraveghere, 
condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile în 
cadrul Primăriei/Consiliului local Valu lui Traian ori în cadrul SC [...]  Valu lui Traian SRL, în 
măsura în care starea de sănătate îi va permite. 

În baza art.404 alin.2 C.proc.pen. şi art.96 alin.1, 2 şi 4 C.pen. atrage atenţia inculpatului că, 
dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere 
sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, sau dacă săvârşeşte o nouă infracţiune ori nu 
îndeplineşte integral, cu rea-credinţă, obligaţiile civile stabilite prin prezenta, instanţa revocă 
suspendarea şi dispune executarea pedepsei. 

III. În baza art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b şi d şi alin.3 lit.f cu aplicarea art.77 lit.a şi a 
art.5 alin.1 C.pen. 2009 şi reţinerea art.396 alin.10 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul [...] la 
pedeapsa de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.  

În baza art.67 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioadă de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni, 
ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen. ce 
urmează a fi executată de la rămânerea definitivă a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.  

În baza art.65 alin.1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute 
de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen., care nu se execută pe durata termenului de supraveghere, ci doar în 
caz de anulare sau de revocare a suspendării executării sub supraveghere. 

În baza art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 
privind Codul penal raportat la art.85 alin.1 C.pen. 1969 anulează suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare la care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa 
penală nr. 222/20.02.2012 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin nerecurare la 02.03.2012. 

În baza art.38 alin.1 C.pen. 2009 constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu 
infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală anterior menţionată. 

În baza art.39 alin.1 lit.b C.pen. 2009 contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare 
stabilită prin prezenta cu pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală 
nr.222/20.02.2012 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin nerecurare la 02.03.2012, aplică 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 4 luni închisoare la care adaugă un spor de 1/3 din 
pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare (4 luni şi 10 zile), urmând ca inculpatul să execute în final 2 
(doi) ani, 8 (opt) luni şi 10 (zece) zile de închisoare.   

În baza art.45 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioadă de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni, 
ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen. ce 
urmează a fi executată de la rămânerea definitivă a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.  

În baza art.45 alin.3 şi 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile 
prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen., care nu se execută pe durata termenului de 
supraveghere, ci doar în caz de anulare sau de revocare a suspendării executării sub supraveghere. 

În baza art.91 C.pen. dispune suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de 
supraveghere de 3 ani şi 6 luni conform art.92 alin.1 C.pen. 

În baza art.93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să 
respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul 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; 
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În baza art.93 alin.2 lit.b C.proc.pen. impune condamnatului obligaţia de a frecventa două 
programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa 
sau organizate în colaborare cu instituţiile din comunitate, în condiţiile stabilite de Serviciul de 
Probaţiune. 

În baza art.93 alin.3 C.pen. şi art.404 alin.2, pe parcursul termenului de supraveghere, 
condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile în 
cadrul Primăriei/Consiliului local Valu lui Traian ori în cadrul SC [...]  Valu lui Traian SRL, în 
măsura în care starea de sănătate îi va permite. 

În baza art.404 alin.2 C.proc.pen. şi art.96 alin.1, 2 şi 4 C.pen. atrage atenţia inculpatului că, 
dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere 
sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, sau dacă săvârşeşte o nouă infracţiune ori nu 
îndeplineşte integral, cu rea-credinţă, obligaţiile civile stabilite prin prezenta, instanţa revocă 
suspendarea şi dispune executarea pedepsei. 

IV. În baza art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b şi d şi alin.3 lit.f cu aplicarea art.77 lit.a şi a 
art.5 alin.1 C.pen. 2009 şi reţinerea art.396 alin.10 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul [...] la 
pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.  

În baza art.67 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioadă de 2 (doi) ani, ca pedeapsă 
complementară, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen. ce urmează a fi 
executată de la rămânerea definitivă a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.  

În baza art.65 alin.1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute 
de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen., care nu se execută pe durata termenului de supraveghere, ci doar în 
caz de anulare sau de revocare a suspendării executării sub supraveghere. 

În baza art.91 C.pen. dispune suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de 
supraveghere de 4 ani calculat conform art.92 alin.1 C.pen. 

În baza art.93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să 
respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul 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 şi b C.proc.pen. impune condamnatului respectarea următoarelor 

obligaţii: 
a) să urmeze un curs de calificare profesională, în condiţiile stabilite de Serviciul de 

Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa; 
b) să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune 

de pe lângă Tribunalul Constanţa sau organizate în colaborare cu instituţiile din 
comunitate, în condiţiile stabilite de Serviciul de Probaţiune. 

În baza art.93 alin.3 C.pen. şi art.404 alin.2, pe parcursul termenului de supraveghere, 
condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile în 
cadrul Primăriei/Consiliului local Valu lui Traian ori în cadrul SC [...]  Valu lui Traian SRL, în 
măsura în care starea de sănătate îi va permite. 

În baza art.404 alin.2 C.proc.pen. şi art.96 alin.1, 2 şi 4 C.pen. atrage atenţia inculpatului că, 
dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere 
sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, sau dacă săvârşeşte o nouă infracţiune ori nu 
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îndeplineşte integral, cu rea-credinţă, obligaţiile civile stabilite prin prezenta, instanţa revocă 
suspendarea şi dispune executarea pedepsei. 

V. În baza art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b şi d şi alin.3 lit.f cu aplicarea art.77 lit.a şi a 
art.5 alin.1 C.pen. 2009 şi reţinerea art.396 alin.10 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul [...] la 
pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.  

În baza art.67 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioadă de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni , 
ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen. ce 
urmează a fi executată de la rămânerea definitivă a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.  

În baza art.65 alin.1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute 
de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen., care nu se execută pe durata termenului de supraveghere, ci doar în 
caz de anulare sau de revocare a suspendării executării sub supraveghere. 

În baza art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 
privind Codul penal raportat la art.85 alin.1 C.pen. 1969 anulează suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei de 8 luni închisoare la care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală 
nr.739/13.06.2013 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală nr.876/P/14.10.2013 a 
Curţii de Apel Constanţa. 

În baza art.38 alin.1 C.pen. 2009 constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu 
infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală anterior menţionată. 

Descontopeşte pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.739/13.06.2013 a 
Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală nr.876/P/14.10.2013 a Curţii de Apel Constanţa 
şi repune pedepsele în individualitatea lor: 

- 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducerea pe 
drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, faptă prev. de art.85 alin.1 din OUG 
nr.195/2002 republicată cu aplicarea art.3201 alin.7 C.proc.pen. şi 

- 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost 
suspendată prev. de art.86 alin.2 din OUG nr.195/2002. 

În baza art.39 alin.1 lit.b C.pen. 2009 contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare 
stabilită prin prezenta cu pedepsele de 8 luni şi 4 luni închisoare, astfel cum au fost repuse în 
individualitatea lor, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare la care 
adaugă un spor de 1/3 din totalul pedepselor ce nu se execută (1/3 din 1 an=4 luni), urmând ca 
inculpatul să execute în final 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare. 

În baza art.45 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioadă de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni, 
ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen. ce 
urmează a fi executată de la rămânerea definitivă a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.  

În baza art.45 alin.3 şi 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile 
prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b şi k C.pen., care nu se execută pe durata termenului de 
supraveghere, ci doar în caz de anulare sau de revocare a suspendării executării sub supraveghere. 

În baza art.91 C.pen. dispune suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de 
supraveghere de 3 ani şi 6 luni conform art.92 alin.1 C.pen. 

În baza art.93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să 
respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul 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; 
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e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de 
existenţă; 

În baza art.93 alin.2 lit.b C.proc.pen. impune condamnatului obligaţia de a frecventa două 
programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa 
sau organizate în colaborare cu instituţiile din comunitate, în condiţiile stabilite de Serviciul de 
Probaţiune. 

În baza art.93 alin.3 C.pen. şi art.404 alin.2, pe parcursul termenului de supraveghere, 
condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile în 
cadrul Primăriei/Consiliului local Valu lui Traian ori în cadrul SC [...] Valu lui Traian SRL, în 
măsura în care starea de sănătate îi va permite. 

În baza art.404 alin.2 C.proc.pen. şi art.96 alin.1, 2 şi 4 C.pen. atrage atenţia inculpatului că, 
dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere 
sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, sau dacă săvârşeşte o nouă infracţiune ori nu 
îndeplineşte integral, cu rea-credinţă, obligaţiile civile stabilite prin prezenta, instanţa revocă 
suspendarea şi dispune executarea pedepsei. 

În baza art.112 alin.1 lit.b C.pen. 2009 confiscă de la inculpatul [...] aparatul tip autogen 
folosit la comiterea infracţiunii, iar în cazul în care nu se găseşte, confiscă de la inculpat suma de 
2.000 de lei conform art.112 alin.5 C.pen. 2009 

VI. În baza art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a şi g şi alin.3 lit.f C.pen. 1969, cu 
aplicarea art.5 alin.1 C.pen. 2009 şi reţinerea art.396 alin.10 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul [...] 
la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.  

În baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 
privind Codul penal raportat la art.71 alin.1 C.pen. 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie 
exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b C.pen. 1969. 

În baza art.861 C.pen. 1969 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe un termen de 
încercare de 5 ani, calculat conform art.862 alin.1 C.pen. 1969. 

În baza art.863 alin.1 C.pen. pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să 
respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vaslui; 
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice 

deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; 
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; 
d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. 
În baza art.863 alin.3 C.pen. 1969 impune condamnatului să urmeze un curs de calificare 

profesională în condiţiile ce vor fi stabilite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vaslui. 
În baza art.71 alin.5 C.pen. 1969 pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere 

se suspendă şi pedepsele accesorii. 
În baza art.404 alin.2 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 alin.1 

şi 2 C.pen. 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul 
săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare, în cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă 
a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege, ori în cazul neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a 
obligaţiilor civile stabilite prin prezenta până la expirarea termenului de încercare. 

VII. În baza art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a şi g şi alin.3 lit.f C.pen. 1969, cu 
aplicarea art.74 alin.2 şi 76 alin.1 lit.c C.pen. 1969 şi a art.5 alin.1 C.pen. 2009 condamnă pe 
inculpatul [...] la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. 
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În baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 
privind Codul penal raportat la art.71 alin.1 C.pen. 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie 
exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b C.pen. 1969. 

În baza art.861 C.pen. 1969 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe un termen de 
încercare de 5 ani, calculat conform art.862 alin.1 C.pen. 1969. 

În baza art.863 alin.1 C.pen. pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să 
respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

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

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

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; 
d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. 
În baza art.71 alin.5 C.pen. 1969 pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere 

se suspendă şi pedepsele accesorii. 
În baza art.404 alin.2 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 alin.1 

şi 2 C.pen. 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul 
săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare, în cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă 
a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege, ori în cazul neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a 
obligaţiilor civile stabilite prin prezenta până la expirarea termenului de încercare. 

VIII. În baza art.260 alin.1 C.pen. 1969 cu reţinerea art.5 alin.1 C.pen. 2009 condamnă pe 
inculpatul [...] la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie 
mincinoasă. 

În baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 
privind Codul penal raportat la art.71 alin.1 C.pen. 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie 
exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b C.pen. 1969. 

În baza art. 81 C.pen. 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei pe un termen de 
încercare de 3 ani calculat conform art.82 alin.1 C.pen. 1969. 

În baza art.71 alin.5 C.pen. 1969 pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei se 
suspendă şi pedepsele accesorii. 

În baza art.404 alin.2 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 C.pen. 
1969 referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei 
noi infracţiuni pe durata termenului de încercare. 

În baza art.397 alin.1 şi art.25 alin.1 C.proc.pen. cu reţinerea art.998 şi 999 C.civ. 1864 şi 
art.1003 C.civ. 1864 admite în parte acţiunea civilă exercitată de [...] S.A., cu sediul în …, jud. 
Constanţa în contradictoriu cu inculpaţii [...], [...], [...], [...], [...] ŞI [...]  

Obligă inculpaţii, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 3.051,41 lei. 
IX. În baza art.272 raportat la art.274 alin.1 şi 2 C.proc.pen. obligă pe fiecare dintre 

inculpaţi la plata către stat a sumei de 1.200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare (1.000 de lei din faza 
de urmărire penală şi 200 de lei din faza de judecată), din totalul de 8.400 lei. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că în data de 28.12.2009, organele 
de cercetare penală din cadrul Postului de Poliţie Transporturi Feroviare Valu lui Traian s-au sesizat 
din oficiu cu privire la faptul că în triajul CF Valu lui Traian, pe linia 23, se afla vagonul de marfă nr. 
[...] care era tăiat (probabil cu un aparat autogen) în proporţie de ¼. 

Întrucât din investigaţiile efectuate a reieşit că inculpatul [...] este autorul faptei de sustragere 
a bucăţii de vagon, acesta a fost audiat, declarând că a tăiat cu un aparat autogen mai multe părţi 
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metalice din vagonul de marfă nr.[...], bucăţi metalice pe care ulterior le-a ascuns în pădurea Valu lui 
Traian din imediata apropiere a triajului CF Valu lui Traian, fiind singurul autor al faptei. 

Cu ocazia audierii sale de către procuror, la data de 12.10.2010, inculpatul [...] a revenit 
asupra declaraţiei iniţiale, precizând că aceasta nu corespunde realităţii, singurul motiv pentru care a 
dat-o fiind acela că a fost asigurat că va primi numai o sancţiune cu amenda şi în acest context nu a 
dorit ca ceilalţi inculpaţi să facă obiectul cercetării penale. Astfel, inculpatul a mai arătat că la 
săvârşirea faptei au mai participat şi inculpaţii [...], [...], [...], [...] şi încă o persoană numită „[...]” 
(identificată ulterior în persoana inculpatului [...]). 

De asemenea, [...] a precizat că inculpatul [...] a încercat să valorifice bunul sustras la două 
centre de colectare a fierului vechi, însă nu a reuşit, iar aparatul cu ajutorul căruia inculpatul a tăiat 
vagonul aparţinea inculpatului [...]. 

Fiind audiat, martorul [...] a declarat că în data de 28.03.2010 a fost rugat de către prietenul 
său, inculpatul [...], să declare că acesta din urmă a împrumutat de la el un aparat autogen, pentru ca 
autorităţile să nu afle că la tăierea vagonului din triajul CF Valu lui Traian, grupa B, a mai participat 
şi inculpatul [...]. 

Martorul a precizat că inculpatul [...] i-a relatat că împreună cu inculpaţii [...], [...], [...] şi [...] 
au tăiat ¼ din dintr-un vagon ce staţiona în triajul CF Valu lui Traian, dar fapta lor a fost descoperită 
de către lucrătorii de poliţie şi, crezând că va scăpa doar cu amendă „a luat fapta asupra lui” fără a 
mai spune că la aceasta au mai participat şi ceilalţi inculpaţi. 

Având în vedere aspectele nou apărute, la data de 28.10.2010 s-a dispus restituirea cauzei în 
vederea completării cercetărilor. 

Astfel, a fost audiat martorul [...], administrator la SC [...] SRL, care a declarat că în data de 
28.12.2009 s-a prezentat la centrul de colectare inculpatul [...] care i-a adus la cunoştinţă că are fier 
de vânzare. Ajungând la locul unde inculpatul [...] i-a indicat că se află fierul vechi, şi-a dat seama că 
bucăţile de fier vechi proveneau de la vagoane tip CFR şi a refuzat să preia acel fier. 

În declaraţia din data de 16.04.2014 martorul [...] a declarat că însuşi inculpatul [...] a fost cel 
care l-a condus la marginea pădurii Valu lui Traian. 

Fiind audiat iniţial în calitate de martor, inculpatul [...] a declarat la data de 19.09.2012 că, în 
data de 28.12.2009, s-a prezentat la centrul de colectare SC [...] SRL inculpatul [...] care i-a spus că 
are fier vechi de vânzare şi că acesta se află în pădurea Valu lui Traian. Deplasându-se alături de 
inculpatul [...] la locul indicat, a observat că acele bucăţi de fier vechi provin de la vagoane tip CFR 
şi a refuzat să preia fierul. 

La data de 21.01.2013 inculpatul [...] a anunţat organele de poliţie din cadrul Postului de 
Poliţie T.F. Palas cu privire la faptul că doreşte să îşi schimbe declaraţia dată în prezenta cauză, astfel 
că la data de 04.02.2013 s-a procedat la reaudierea acestuia, ocazie cu care martorul (inculpat la acest 
moment) a declarat următoarele: „în data de 28.12.2009 am fost apelat pe telefonul mobil de un 
număr necunoscut care mi-a spus că are nişte fier vechi în pădurea Valu lui Traian, în imediata 
apropiere a unei ferme agricole. Ajuns în pădurea Valu lui Traian, am observat fierul vechi şi am 
văzut că acesta provine de la vagoane tip CFR. Văzând de unde provine fierul am anunţat poliţia TF 
şi am plecat. La faţa locului nu se afla nimeni.” 

Reaudiat la data de 28.04.2014, tot în calitate de martor, inculpatul [...] a precizat: „ceea ce 
am declarat olograf în data de 19.09.2012 nu este adevărat, numitul [...] nu m-a contactat niciodată 
pentru a-mi vinde fier vechi de la vagoanele CFR”. 

În dosarul penal nr.7466/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa s-au 
efectuat cercetări faţă de inculpatul [...]. În cadrul acestui dosar, la data de 19.01.2013 a fost 
autorizată de către Judecătoria Constanţa interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor 
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efectuate de la şi către terminalul mobil aparţinând inculpatului [...] (autorizaţia nr.32/19.01.2013, 
dosar nr.1302/212/2013). 

Întrucât din conţinutul convorbirilor şi comunicărilor efectuate de inculpatul [...] au rezultat 
date concludente şi utile privitoare la săvârşirea infracţiunilor ce fac obiectul prezentului dosar, prin 
referatul procurorului din data de 25.09.2014 s-a dispus ataşarea procesului-verbal din data de 
13.03.2013 de redare a convorbirilor din data de 21.01.2013, inclusiv copie a suportului optic aferent 
nr. 62/2013, la dosarul de urmărire penală nr.74/P/2010. 

Faptul că inculpatul [...] a făcut afirmaţii mincinoase în declaraţiile sale din datele de 
04.02.2013 şi 28.04.2014 reiese şi din declaraţia inculpatului [...], care a arătat că inculpatul [...] a 
fost la centrele de colectare fier vechi pentru a negocia vânzarea fierului cu patronii acestora, 
respectiv [...] şi [...]. 

De asemenea, inculpatul [...] a declarat că a aflat că [...] s-a deplasat la cele două centre de 
colectare fier vechi din satul Valu lui Traian aparţinând numiţilor [...] şi [...] pentru a încerca să vândă 
fierul respectiv, dar nu a reuşit să îl vândă întrucât poliţia aflase de faptă şi descoperise fierul în 
pădure. În acelaşi sens sunt şi declaraţiile inculpatului [...] care a precizat că inculpatul [...] a încercat 
să valorifice bunul sustras la cele două centre de colectare a fierului vechi, fără rezultat însă. 

Într-adevăr, din declaraţia martorului [...] reiese că inculpatul [...] s-a prezentat la centrul de 
colectare SC [...] SRL şi i-a adus la cunoştinţă că are fier de vânzare şi l-a condus pe martor în pădure 
la locul unde se aflau bunurile, aspecte care sunt de natură să întărească credibilitatea declaraţiilor 
inculpaţilor [...], [...] şi [...]. 

De altfel, în faţa instanţei de judecată inculpatul [...] a arătat că îşi retrage declaraţiile din 
04.02.2013 şi 28.04.2014 întrucât acestea nu corespund adevărului, menţinându-şi declaraţiile iniţiale 
în care a arătat că [...] l-a sunat şi i-a spus să se deplaseze la colţul pădurii pentru a lua fier vechi, însă 
şi-a dat seama că acele piese provin de la un vagon C.F.R. astfel că a revenit cu un telefon şi i-a 
comunicat inculpatului [...] că nu doreşte să le ia. Se constată aşadar că prima declaraţie a 
inculpatului [...] din data de 19.09.2012 şi cea dată în faţa instanţei de judecată este cea care se 
coroborează cu restul mijloacelor de probă administrate în cauză 

Fiind audiat cu privire la săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, inculpatul [...] a 
declarat în cursul urmăririi penale că nu îşi poate explica de ce este suspectat, întrucât el nu a făcut 
altceva decât să anunţe organele de poliţie cu privire la faptă şi îşi menţine declaraţia din data de 
28.04.2014 dată în faţa organelor de poliţie. 

De asemenea, înainte de declaraţia de retragere din 03.12.2015, la 22.10.2015 inculpatul [...] a 
insistat că a fost sunat de o persoană necunoscută, al cărei număr de telefon nu îl avea în agendă, 
spunându-i că are fier vechi de vânzare şi acesta de găseşte la colţul pădurii. Ajuns la faţa locului, a 
observat că sunt piese tip C.F.R. Ulterior, la domiciliu său au venit inculpatul [...] şi agentul de poliţie 
[...], acesta din urmă spunând că [...] a recunoscut fapta, dar este nevoie de un martor asistent. 
Ulterior însă, agentul de poliţie i-a solicitat să declare că [...] l-ar fi contactat şi i-ar fi spus că are fier 
vechi, deşi nu s-a întâmplat aşa. 

Fiind audiat, inculpatul [...] a declarat faptul că, în data de 27.12.2009, în timp ce se afla la 
domiciliul său, a venit la el inculpatul [...] care i-a propus să meargă şi să taie cu un aparat autogen 
„nişte fier vechi”. Fiind de acord, s-a deplasat împreună cu inculpatul [...] la locuinţa acestuia din 
urmă, unde se aflau deja inculpaţii [...], [...], [...] şi [...]. 

Astfel, toţi şase au plecat împreună de la domiciliul inculpatului [...] cu un autoturism Dacia 
Pick-up aparţinând inculpatului [...] în care au încărcat aparatul autogen aparţinând aceluiaşi inculpat. 

În aceste condiţii, au ajuns în triajul staţiei CF Valu lui Traian, au instalat aparatul autogen cu 
tubul de oxigen, după care inculpatul [...], fiind de meserie lăcătuş şi având experienţă în utilizarea 
aparatului autogen, a tăiat o bucată de fier din şasiul vagonului de marfă CFR. După ce a tăiat 
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aproximativ ¼  din vagonul respectiv, inculpatul [...] i-a spus să taie tot vagonul, însă inculpatul [...] a 
refuzat, s-a oprit din tăiat, a lăsat aparatul autogen jos şi a plecat la domiciliul său împreună cu 
inculpatul [...]. 

Inculpatul [...] a aflat ulterior că [...] a fost la centrele de colectare fier vechi pentru a negocia 
cu patronii acestora. De asemenea, a mai arătat că ştie cu certitudine că la aproximativ o oră după 
plecarea sa şi a inculpatului [...] ceilalţi inculpaţi au încărcat din triaj fierul provenit din tăierea 
vagonului respectiv, urmând să-l valorifice la unul din cele două centre din comuna Valu lui Traian. 

Inculpatul [...] a declarat că în ziua de 27.12.2009 se afla la locuinţa inculpatului [...] 
împreună cu inculpaţii [...] şi [...], context în care inculpatul [...] le-a propus tuturor să meargă în 
triajul CF Valu lui Traian să ia „nişte fier”. Ulterior, inculpatul [...] a plecat de la domiciliul său să se 
întâlnească cu inculpaţii [...] şi [...] pentru a-i lua şi pe aceştia în triajul CF Valu lui Traian. 

În jurul orei 20:00 s-au întâlnit toţi şase la locuinţa inculpatului [...] de unde au plecat 
împreună cu autoturismul Dacia aparţinând inculpatului [...] [...], către triajul CF Valu lui Traian, 
unde au descărcat şi montat aparatul autogen, iar inculpatul [...] a început să taie o bucată dintr-un 
vagon de marfă. După ce a tăiat aproximativ 1/4 din vagonul respectiv, inculpatul [...] i-a spus 
inculpatului [...] să taie tot vagonul, moment în care acesta din urmă a refuzat să mai taie şi a plecat 
din triajul CF Valu lui Traian. 

Ceilalţi cinci inculpaţi au încărcat fierul rezultat în urma tăierii acelei bucăţi de vagon în 
autoturismul Dacia cu care au venit şi ulterior, împreună, l-au transportat şi ascuns în pădurea Valu 
lui Traian din apropierea triajului CF Valu lui Traian. 

În cursul urmăririi penale inculpaţii [...] şi [...] nu au recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în 
sarcina lor. Acestora li s-a propus efectuarea unei investigaţii poligraf, la care iniţial şi-au dat 
consimţământul, însă ulterior au refuzat să se mai supună testării poligraf, precizând că, ştiindu-se 
nevinovaţi, este inutil să se mai supună testării. 

S-a procedat la efectuarea confruntării între inculpaţii [...] şi [...], pe de o parte şi inculpatul 
[...], pe de altă parte, confruntare în urma căreia inculpaţii [...] şi [...] au negat în continuare orice 
legătură cu ceilalţi inculpaţi sau cu fapta reţinută în sarcina lor. 

În faţa instanţei de judecată cei doi inculpaţi au recunoscut faptele astfel cum sunt descrise în 
rechizitoriu, ambii declarând că în acea zi s-au întâlnit cu ceilalţi inculpaţi (cu excepţia inculpatului 
[...]) şi au sustras bucăţi dintr-un vagon de marfă pe care anterior le-au tăiat. Aceştia au arătat că au 
acţionat pe timp de noapte, iar bucăţile de fier le-au depozitat în pădure. Precizează în schimb cei doi 
că nu au contactat ulterior pe nimeni pentru valorificarea fierului vechi, nici pe inculpatul [...], 
declaraţii care nu au însă nicio relevanţă sub aspectul recunoaşterii infracţiunii, ci vin să sprijine 
apărarea iniţială a inculpatului [...] din perspectiva infracţiunii de mărturie mincinoasă, declaraţii care 
însă nu se coroborează cu restul probelor administrate în cauză şi analizate anterior. 

Urmează a fi înlăturate de asemenea declaraţiile date de cei doi inculpaţi în cursul urmăririi 
penale deoarece nu se coroborează cu materialul probator administrat, respectiv declaraţiile 
inculpaţilor [...], [...], [...], declaraţia martorului [...], precum şi cu declaraţia inculpatului [...] din data 
de 19.09.2012. 

Inculpatului [...] i-a fost adusă la cunoştinţă telefonic calitatea de suspect, aşa cum rezultă din 
procesul-verbal încheiat cu această ocazie, însă nu a putut fi audiat, fiind desfăşurate numeroase acte 
de căutare în ceea ce îl priveşte, toate rămase fără rezultat, după cum reiese din actele de căutare. Cu 
toate acestea, declaraţiile celorlalţi inculpaţi, care se coroborează între ele, confirmă dincolo de orice 
îndoială rezonabilă participarea acestuia la comiterea infracţiunii de furt calificat. 

De altfel, în faţa instanţei de judecată, inculpaţii [...], [...] şi [...] au recunoscut fapta astfel cum 
este descrisă în actul de sesizare, menţinându-şi prin urmare declaraţiile date în faza de urmărire 
penală. 
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Văzând probele administrate în cauză şi care se coroborează între ele, rezultă dincolo de orice 
îndoială rezonabilă că faptele există şi au fost săvârşite de inculpaţii [...], [...], [...], [...] şi [...], 
respectiv [...]. 

În fine, referitor la inculpatul [...], avocatul acestuia a apreciat că legea veche este mai 
favorabilă inculpatului deoarece acesta ar putea beneficia de cauza de nepedepsire prevăzută de 
art.260 alin.2 C.pen. 1969, fiind îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege, în timp ce în lumina 
Codului penal 2009 (art.273 alin.1 C.pen. 2009) inculpatul nu ar putea beneficia de această cauză de 
nepedepsire.  

Conform art.260 alin.2 C.pen. 1969, fapta prevăzută în alineatul precedent nu se pedepseşte 
dacă, în cauzele penale mai înainte de a se produce arestarea inculpatului, ori în toate cauzele mai 
înainte de a se fi pronunţat o hotărâre sau de a se fi dat o soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase, 
martorul îşi retrage mărturia. 

Art.273 alin.3 C.pen. 2009 prevede că autorul nu se pedepseşte dacă îşi retrage mărturia 
mincinoasă, în cauzele penale înainte de reţinerea, arestarea sau de punerea în mişcare acţiunii penale 
ori în alte cauze înainte de a se fi pronunţat o hotărâre sau de a se fi dat o altă soluţie, ca urmare a 
mărturiei mincinoase. 

Susţine avocatul că legea veche este mai favorabilă în condiţiile în care inculpatul şi-a retras 
mărturia mincinoasă înainte de a se fi pronunţat o hotărâre sau de a se fi dat o soluţie ca urmare a 
mărturiei mincinoase (moment procesual ce nu a fost depăşit, spre deosebire de legea nouă care 
vorbeşte de punerea în mişcare a acţiunii penale). Într-adevăr, din actele şi lucrările dosarului rezultă 
că inculpatul a recunoscut la data de 03.12.2015 că a dat declaraţii mincinoase la datele de 
04.02.2013 şi 28.04.2014, în cursul urmăririi penale. 

Specificul situaţiei este că inculpatul [...] a fost trimis în judecată prin acelaşi rechizitoriu 
împreună cu ceilalţi 6 inculpaţi tocmai pentru faptul că a dat declaraţii mincinoase cu privire la 
faptele ce li se reţin acestora din urmă. 

Pentru a fi incidentă cauza de nepedepsire, este necesar să fie îndeplinite următoarele 
condiţii : 

- retragerea mărturiei mincinoase să fie făcută în cadrul aceleiaşi cauze în care a fost făcută 
mărturia mincinoasă ; 

-  să aibă loc, în cauzele penale mai înainte de a se produce arestarea inculpatului, ori în 
toate cauzele, mai înainte de a se fi pronunţat hotărârea sau de a se fi dat o altă soluţie ca 
uemare a mărturiei mincinoase ; 

- cel care îşi retrage mărturia mincinoasă trebuie să fie « martor », deci să-şi păstreze 
această calitate în momentul în care are loc retragerea. 

Instanţa consideră că dispoziţiile legale invocate trebuie interpretate în mod strict, 
impunându-se constatarea că legea penală se referă la « martorul » care îşi retrage mărturia. Aşadar, 
la momentul retragerii, pentru a beneficia de cauza de nepedepsire, martorul trebuie în continuare să 
aibă această calitate în cauza în care a dat declaraţii mincinoase, să nu fi devenit între timp inculpat 
tocmai ca urmare a săvârşirii infracţiunii de mărturie mincinoasă, astfel cum s-a întâmplat în speţă (în 
aceeaşi cauză inculpatul Ciobanu fiind trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de mărturi 
mincinoasă). 

O altă interpretare ar fi absurdă, mai ales în ipoteza în care martorul devenit între timp 
inculpat ar dori să beneficieze de procedura simplificată a învinuirii, sens în care ar recunoaşte că a 
făcut declaraţii mincinoase, declaraţie care, evident, ar echivala cu o « retragere » a declaraţiei 
mincinoase în sensul art.260 alin.2 C.pen. 1969. Prin simpla sa manifestare de voinţă, după punerea 
în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, eventual după ce în faţa instanţei şi-a menţinut 
declaraţia necorespunzătoare adevărului (precum în cauză) şi s-a administrat şi un probatoriu 
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complex, inculpatul ar putea obţine o soluţie de încetare a procesului penal. Cum concluzia la care 
instanţa a ajuns este una absurdă şi oricum nu în litera şi spiritul legii, rezultă că şi ipoteza de la care 
inculpatul prin avocat a plecat este falsă. 

Din moment ce faţă de martor s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru comiterea infracţiunii 
de mărturie mincinoasă este de neconceput să mai poată cumula şi calitatea de martor cu privire la 
această faptă – în acest sens Alexandru Boroi – Drept penal. Partea specială, Ediţia a II-a, ed. C. H. 
Beck, Bucureşti, 2008, pag. 405, cu trimitere la R. Lupaşcu, revista Dreptul, nr.9/1994, pag. 68, 69.  

În consecinţă, nu din perspectiva incidenţei cauzei de nepedepsire se va aprecia asupra legii 
penale mai favorabile. 

Văzând limitele de pedeapsă, instanţa constată că atât Codul penal 1969 (art.260 alin.1 
C.pen.), cât şi Codul penal 2009 – art.273 alin.2 lit.d C.pen. prevăd aceleaşi limite de pedeapsă – 
închisoarea de la 1 la 5 ani. 

Cum instanţa consideră că nu se impune executarea pedepsei în regim de detenţie, rezultă că 
analiza legii penale se reduce la compararea instituţiei amânării aplicării pedepsei (Codul penal 2009) 
cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (Codul penal 1969), instituţii care ar fi aplicabile în 
speţă pentru motivele ce vor fi arătate. 

Comparând aşadar cele două instituţii, în cazul suspendării condiţionate a executării pdepsei 
(art.81 şi urm. C.pen. 1969), pe durata termenului de încercare, inculpatul nu i se poate impune 
respectarea unor anumite măsuri de supraveghere sau să execute diverse obligaţii precum în cazul 
amânării aplicării pedepsei (art.85 C.pen. 2009).  

Or, este evident că este mai favorabilă pentru condamnat suspendarea executării pedepsei în 
raport cu amânarea aplicării pedepsei, în condiţiile în care nu va fi supus niciunei măsuri de 
supraveghere sau obligaţii, chiar dacă în cazul amânării aplicării pedepsei nu se pronunţă o hotărâre 
de condamnare, inculpatul nefiind supus niciunei decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea 
decurge din infracţiunea săvârşită (art.90 alin.1 C.pen. 2009), bineînţeles cu condiţia să nu 
săvârşească din nou o infracţiunea până la expirarea termenului de supraveghere şi să nu se dispună 
revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei. Cu toate acestea, în aceeaşi situaţie este şi 
inculpatul pentru care s-a dispus suspendarea executării pedepsei, din moment ce inclusiv pedepsele 
accesorii se suspendă (art.71 alin.5 C.pen. 1969), iar la împlinirea termenului de încercare inculpatul 
este de drept reabilitat (art.86 C.pen. 1969). 
 Împotriva sentinţei penale nr. 1565/18.12.2015 pronunţată de Judecătoria Constanţa în 
dosarul penal nr. …/212/2015 a declarat apel inculpatul [...], care a invocat neregularităţi privind 
desfăşurarea urmăririi penale, împrejurarea că şi-a retras declaraţia anterior pronunţării unei hotărâri 
judecătoreşti, fiind incidentă o cauză de nepedepsire, motiv pentru care a solicitata încetarea 
procesului penal; în subsidiar, a solicitat reducerea pedepsei aplicate.  
 Examinând sentinţa penală apelată prin prisma criticilor formulate de apelant, precum 
şi din oficiu, conform art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată că apelul declarat de 
inculpatul [...] este fondat. 
 Prin rechizitoriul nr. 74/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa s-a dispus 
trimiterea în judecată a inculpatului [...] pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă prev. de 
art. 273 alin. 2 lit. d Cod penal, întrucât la datele de 04.02.2013 şi 28.04.2014 a făcut declaraţii 
necorespunzătoare adevărului în dosarul penal nr. 75/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Constanţa, în momentul în care a fost audiat în calitate de martor. 
 În rechizitoriu se descrie starea de fapt, în referire la inculpatul [...], ca vizând cele două 
declaraţii date în calitate de martor la datele de  04.02.2013 şi 28.04.2014, însă la secţiunea „în drept” 
din rechizitoriu se indică doar declaraţia din data de 04.02.2013. Curtea constată că urmărirea penală 



 
 

83

a fost începută împotriva inculpatului [...] pentru ambele declaraţii date în calitate de martor la datele 
de 04.02.2013 şi 28.04.2014. 
 De asemenea, prima instanţă reţine în sarcina inculpatului [...] săvârşirea infracţiunii de 
mărturie mincinoasă în raport de declaraţiile date la 04.02.2013 şi 28.04.2014, deci sunt două fapte 
distincte de mărturie mincinoasă comise la datele de 04.02.2013 şi 28.04.2014.  
 Cu toate că există două fapte distincte, dat fiind cele două declaraţii date de inculpat în 
calitate de martor, la date diferite, se reţine forma simplă a infracţiunii de mărturie mincinoasă. 
 Curtea apreciază că în ipoteza dării a două declaraţii necorespunzătoare adevărului, în calitate 
de martor, în aceeaşi cauză şi în legătură cu aceleaşi împrejurări, se comit două fapte de mărturie 
mincinoase, dar în baza unei rezoluţii infracţionale unice, motiv pentru care în sarcina inculpatului 
[...] ar fi trebuit să se reţină comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă în formă continuată, 
momentul epuizării fiind cel al declaraţiei din 28.04.2014, care reprezintă ultimul act material. 
 În condiţiile în care infracţiunea s-a epuizat la data de 28.04.2014, în mod greşit s-a analizat 
incidenţa legii penale mai favorabile, în condiţiile art. 5 Cod penal.  
 Potrivit art. 5 Cod penal, în cazul în care de la săvârşirea faptei până la judecarea cauzei au 
intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. 
 Aplicarea principiului legii penale mai favorabile este condiţionată de succesiunea de legi 
penale de la săvârşirea faptei până la judecarea cauzei, însă în cauză infracţiunea a fost comisă la data 
de 28.04.2014, iar după această dată nu a intervenit o succesiune de legi penale. Noul Cod penal a 
intrat în vigoare la data de 01.02.2014, anterior comiterii faptei, astfel că nu era incident art. 5 Cod 
penal. Prima instanţă s-a raportat la data primului act material - 04.02.2013, dar în cazul infracţiunii 
continuate incidenţa art. 5 Cod penal se raportează la momentul epuizării infracţiunii, iar nu al 
consumării. 
 Drept urmare, Curtea constată că prima instanţă ar fi trebuit să reţină forma continuată a 
infracţiunii de mărturie mincinoasă, cu momentul epuizării la 28.04.2014, ceea ce excludea 
posibilitatea analizării principiului aplicării legii penale mai favorabile. Consecinţa era stabilirea 
încadrării juridice potrivit Noului Cod penal, fără posibilitatea schimbării încadrării juridice în 
infracţiunea prev. de art. 260 Cod penal din 1968. 
 Prima instanţă a reţinut dispoziţiile art. 260 alin. 1 Cod penal, neregularitate care îi profită 
inculpatului [...], dat fiind că se va constata incidenţa unei cauze de nepedepsire, pentru motivele ce 
urmează a fi expuse. 
 La termenul din 03.12.2015 inculpatul [...] a declarat în faţa primei instanţe că îşi retrage 
declaraţiile date în calitate de martor din datele de 04.02.2013 şi 28.04.2014.  
 Conform art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968, fapta de mărturie mincinoasă nu se pedepseşte 
dacă, în cauzele penale mai înainte de a se produce arestarea inculpatului, ori în toate cauzele mai 
înainte de a se fi pronunţat o hotărâre ori de a se fi dat o altă soluţie ca urmare a mărturiei 
mincinoase, martorul îşi retrage mărturia. 
 Prima instanţă a reţinut corect condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a fi incidentă cauza de 
nepedepsire: 
 - retragerea mărturiei mincinoase să fie făcută în cadrul aceleiaşi cauze în care a fost făcută 
mărturia mincinoasă; 
 - să aibă loc, în cauzele penale mai înainte de a se produce arestarea inculpatului, ori în toate 
cauzele, mai înainte de a se fi pronunţat hotărârea sau de a se fi dat o altă soluţie ca urmare a 
mărturiei mincinoase; 
 - cel care îşi retrage mărturia mincinoasă trebuie să fie « martor », deci să-şi păstreze această 
calitate în momentul în care are loc retragerea. 
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 Toate aceste condiţii au fost stabilite de doctrină pornind de la la ipoteza în care persoana care 
a dat mărturia mincinoasă este cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă în altă 
cauză decât cea în care a dat declaraţia în calitate de martor, astfel că are posibilitatea de a fi reaudiat 
în calitate de martor în cauza unde a dat mărturia mincinoasă, pentru a-şi retrage mărturia 
mincinoasă, în vederea invocării dispoziţiilor art. 260, alin. 2, Cod penal din 1968 în cauza în care 
este cercetat pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă. 
 În cauza de faţă inculpatul [...] a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie 
mincinoasă în acelaşi dosar în care a dat declaraţiile necorespunzătoare în calitate de martor, urmare 
extinderii urmăririi penale prin ordonanţa din data de 08.05.2014. De la această dată [...] a dobândit 
calitatea de suspect, dată de la care a pierdut calitatea de martor, dat fiind că nu se pot cumula cele 
două calităţi procesuale în aceeaşi cauză penală, cum corect a apreciat şi prima instanţă. 
 Ulterior, prin ordonanţa din data de 28.05.2014 [...] a dobândit calitatea de inculpat, urmare a 
punerii în mişcare a acţiunii penale.  
 Din momentul în care [...] a dobândit calitatea de suspect, nu ar mai fi putut să-şi retragă 
mărturia mincinoasă în calitate de „martor”, pentru a beneficia de cauza de nepedepsire prev. de art. 
260 alin. 2 Cod penal din 1968, dacă se acceptă ipoteza că persoana trebuie să aibă calitatea 
procesuală de martor în momentul în care are loc retragerea mărturiei. 
 Se constată că în ipoteza în care persoana care a dat mărturia mincinoasă este cercetată 
ulterior în aceeaşi cauză pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, dobândind calitatea de 
inculpat, după ce în prealabil a avut calitatea de martor, este exclus de la dreptul de a-şi retrage 
mărturia mincinoasă doar pentru simplul fapt că s-a decis cercetarea sa pentru infracţiunea de 
mărturie mincinoasă în acelaşi dosar în care a dat mărtuia mincinoasă anterior.  
 Astfel, în varianta reţinută de prima instanţă, în cazul în care cercetarea penală are loc în 
aceeaşi cauză în care s-a dat mărturia mincinoasă, persoana este exclusă de la beneficiul instituit prin 
art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968, deoarece nu ar mai putea să-şi retragă declaraţia în calitate de 
„martor”; dacă însă persoana este cercetată penal pentru mărturie mincinoasă într-o cauză distinctă, 
poate să-şi retragă mărturia mincinoasă şi poate beneficia de cauza de nepedepsire prev. de art. 260 
alin. 2 Cod penal din 1968. 
 Curtea constată că simpla voinţă a organului de urmărire penală de a cerceta martorul în 
aceeaşi cauză în care a dat declaraţia sau într-o cauză separată determină posibilitatea de a beneficia 
sau nu de cauza de nepedepsire prev. de art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968. 
 Situaţia menţionată determină o diferenţă de tratament juridic între persoane aflate într-o 
situaţie identică - martorul care a dat o mărturie mincinoasă, ce nu are nicio justificare obiectivă şi nu 
poate fi acceptată. 
 De aceea, în cazul în care persoana care a dat mărturia mincinoasă este cercetată ulterior în 
aceeaşi cauză pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, dobândind calitatea de inculpat, 
după ce în prealabil a avut calitatea de martor, condiţia de a se retrage mărturia mincinoasă în calitate 
de „martor” trebuie înţeleasă că are în vedere persoana, iar nu calitatea procesuală. Astfel, chiar dacă 
persoana a pierdut calitatea de martor, poate să-şi retragă mărturia mincinoasă, esenţială fiind 
manifestarea de voinţă de retragere a mărturiei, iar nu calitatea procesuală, care este independentă de 
voinţa sa. 
 Prima instanţă a apreciat că nu se poate accepta aplicarea dispoziţiilor art. 260 alin. 2 Cod 
penal din 1968 pentru martorul devenit inculpat, deoarece prin simpla sa manifestare de voinţă 
beneficiază de o soluţie de încetare a procesului penal, chiar dacă anterior şi-ar fi menţinut declaraţia 
necorespunzătoare adevărului.  
 Legiuitorul a instituit un beneficiu pentru persoana cercetată pentru mărturie mincinoasă de a 
putea să-şi retragă mărturia mincinoasă oricând până la arestarea inculpatului ori pronunţarea unei 
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hotărârea sau a altei soluţii ca urmare a mărturiei mincinoase; astfel, retragerea mărturiei mincinoase 
poate avea loc, cu aplicarea art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968, chiar dacă iniţial martorul îşi menţine 
declaraţia necorespunzătoare adevărului în dosarul unde era cercetat pentru mărturie mincinoasă.  
 S-a urmărit că în final martorul să recunoască darea unei declaraţii necorespunzătoare 
adevărului, beneficiind de cauza de nepedepsire, chiar şi dacă iniţial persista în a nega mărturia 
mincinoasă, esenţial fiind ca până la pronunţarea soluţiei să se cunoască caracterul mincinos al 
declaraţiei, evitându-se darea unei soluţii pe baza unei mărturii mincinoase. 
 În concluzie, curtea apreciază că cerinţa referitoare la  retragerea mărturiei mincinoase de 
către « martor » are în vedere persoana, iar nu calitatea procesuală, în cazul în care persoana este 
cercetată penal în aceeaşi cauză în care s-a dat mărturia mincinoasă, în caz contrar fiind înlăturat 
arbitrar un beneficiu legal recunoscut inculpatului cercetat pentru mărturie mincinoasă. 
 Într-o atare situaţie, având în vedere că inculpatul [...] şi-a retras declaraţiile mincinoase în 
cadrul aceleiaşi cauze în care a fost făcută mărturia mincinoasă, retragerea a avut loc mai înainte de a 
se produce arestarea inculpatului ori de a se fi pronunţat hotărârea (pronunţarea a avut loc 
la18.12.2015), iar inculpatul personal şi-a retras declaraţiile la data de 03.12.2015, curtea constată că 
sunt îndeplinite toate condiţiile prev. de art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968 pentru ca inculpatul să 
beneficieze de cauza de nepedepsire.  
 Incidenţa cauzei de nepedepsire prev. de art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968 impune 
pronunţarea unei soluţii de încetare a procesului penal, conform art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură. 
 Reţinerea la încadrarea juridică a dispoziţiilor art. 260 alin. 1 Cod penal din 1968 îi profită 
inculpatului, deoarece poate beneficia de cauza de nepedepsire menţionată anterior. 
 În cazul în care s-ar fi reţinut încadrarea juridică corectă, respectiv cea prev. de art. 273 alin.1 
Cod penal, inculpatul nu ar mai fi beneficat de o cauză de nepedepsire, întrucât Noul Cod penal 
condiţionează cauza de nepedepsire de retragerea mărturiei mincinoase, în cauzele penale,  înainte de 
reţinere, arestare sau de punerea în mişcare a acţiunii penale, iar inculpatul şi-a retras declaraţiile 
mincinoase după punerea în mişcare a acţiunii penale. 
 Codul penal din 1968 este mai favorabil decât Noul Cod penal, din această perspectivă, 
deoarece permite retragerea mărturiei mincinoase până la pronunţarea hotărârii, în timp ce Noul Cod 
penal permite retragerea mărturiei mincinoase, în cauzele penale, doar până la punerea în mişcare a 
acţiunii penale. 
 Drept urmare, neregularitatea privind stabilirea încadrării juridice îi profită inculpatului [...] şi 
nu poate fi îndreptată în apelul inculpatului, în considerarea principiului neagravării situaţiei în 
propria cale de atac, consacrat de art. 418 Cod procedură penală. 
 În concluzie, este întemeiat apelul inculpatului, în condiţiile în care în mod greşit prima 
instanţă nu a reţinut incidenţa cauzei de nepedepsire prev. de art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968, 
ceea ce face inutilă analizarea celorlalte critici invocate de inculpat. 
 Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală curtea va admite 
apelul declarat de inculpatul [...] împotriva sentinţei penale nr. 1565/18.12.2015 pronunţată de 
Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 1141/212/2015. 
 În baza art. 423 alin. 2 Cod procedură penală se va desfiinţa în parte sentinţa penală apelată, 
numai cu privire la inculpatul [...] şi, rejudecând, în baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 
16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală cu aplicarea art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968 se va înceta 
procesul penal pornit împotriva inculpatului [...] pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă 
prev. de art. 260 alin. 1 Cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal. 
 În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a şi alin. 4 Cod procedură penală va fi obligat inculpatul [...] 
la plata sumei de 1.200 lei cheltuielile judiciare avansate de stat. 
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 Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, în măsura în care nu contravin 
prezentei decizii. 

Decizia penală nr. 323/P/14.03.2016 
Judecător redactor Marius Damian Mitea 

 
9. Săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. 

Recunoașterea învinuirii. Grad ridicat de pericol social al faptei. 
 
Inculpatul a recunoscut comiterea faptei, solicitând judecarea potrivit procedurii prevăzută de art. 

375 Cod procedură penală privind judecata în cazul recunoaşterii învinuirii, exclusiv pe baza mijloacelor de 
probă administrate în faza de urmărire penală, care în speţa prezentă oferă elemente suficiente pentru aflarea 
adevărului şi justa soluţionare a cauzei. 

Inculpatul a condus un autoturism având o îmbibaţie alcoolică ridicată, care a influenţat conduita 
inculpatului în timpul conducerii autoturismului, ţinând seama de efectele pe care alcoolul le are asupra 
aptitudinii conducătorului auto de a reacţiona în parametrii optimi la situaţiile care pot apărea în trafic.  

În condiţiile în care gradul generic de pericol social al faptei este ridicat, nu poate fi oportună 
amânarea aplicării pedepsei. Semnificativ este faptul că incidenţa comiterii infracţiunilor la regimul 
circulaţiei pe drumurile publice este crescută, fiind necesare măsuri adecvate pentru combaterea acestui 
fenomen infracţional manifestat la cote înalte. 

Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante este modalitatea adecvată pentru ca 
inculpatul să recepteze scopul pedepsei, pentru ca pe viitor să-şi adapteze conduita în respectul valorilor 
sociale ocrotite de legea penală. 

 
Art. 375 Cod procedură penală 

Art. 74 alin. 1 Cod penal 
Art. 336 alin. 1 Cod penal 

 
Prin sentinţa penală nr. 535/28.04.2016 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 

…/212/2016 s-au hotărât  următoarele: 
În baza art. 336 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 396 alin. 10 C. proc. pen., condamnă inculpatul 

[...] la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui 
vehicul sub influenţa alcoolului sau a  altor substanţe. 

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte 
un termen de supraveghere de 2 ani, conform art. 92 alin. 1 C. pen.  

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă 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. b) C. pen. impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să 

frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Constanţa sau 
organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. 

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta 
o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria/Consiliul Local [...] sau la Căminul pentru 
Persoane Vârstnice  Constanţa, pe o perioadă de 60 de zile. 

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.. 
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În baza art. 274 alin. 1 C.p.p., obligă inculpatul [...] la plata sumei de 1.500 lei, cu titlu de 
cheltuieli judiciare avansate de către stat. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că în seara de 07.12.2015, în jurul 
orei 22:40, organele de poliţie au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire în trafic a 
autovehiculului tip autoutilitară, marca „MERCEDES BENZ", înmatriculat în circulaţie sub nr. [...], 
autovehicul care circula pe strada mai sus menţionată, având direcţia de deplasare dinspre strada … 
înspre strada …. 

Întrucât conducătorul autoutilitarei a refuzat să se conformeze semnalului organelor de poliţie 
şi şi-a continuat deplasarea, lucrătorii de poliţie au pornit în urmărirea respectivului autovehicul, pe 
care au reuşit să-1 ajungă din urmă şi să-1 blocheze în trafic, după parcurgerea unei distanţe de circa 
300 metri, la intersecţia dintre strada … şi strada … din oraşul …. 

La volanul autoturismului a fost identificat inculpatul [...], acesta fiind testat cu aparatul 
alcooltest, prilej cu care s-a stabilit că acesta prezenta o valoare de 0,83 mg/l. alcool pur în aerul 
expirat.  

Inculpatul a fost condus la unitatea spitalicească, unde s-a procedat la recoltarea de la 
inculpatul [...] a unei singure probe biologice de sânge, la ora 23:20, inculpatul precizând cu acest 
prilej, în mod expres, faptul că refuză recoltarea celei de-a doua probe biologice. 

În urma analizelor de laborator efectuate, s-a stabilit faptul că, la momentul recoltării probei 
biologice de sânge, respectiv la ora 23:20, inculpatul [...] avea în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,70 
g/l, conform B.A.T. nr. 1631/10.12.2015, eliberat de către S.J.M.L. Constanţa. 

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, precum şi la dozarea acesteia, instanța a 
avut în vedere criteriile generale stabilite de art. 74  alin. 1 C. pen. şi anume:  

Împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea 
ocrotită. 

Inculpatul a condus autoturismul proprietate personală pe drumurile publice din oraşul [...], 
jud. Constanţa, având în sânge o îmbibaţie alcoolică ridicată, de 1,70 g/l alcool pur în sânge, 
reprezentând mai mult decât dublul limitei prevăzute de legea penală, fiind periclitată astfel în mod 
substanţial siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. 

Instanţa observă şi faptul faptul că iniţial, inculpatul nu a oprit la semnalul regulamentar al 
agenţilor de circulaţie, fiind oprit în trafic după aproximativ 300 de metri iar în momentul examinării 
sale clinice a avut o atitudine necooperantă, agitată.  

Natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului. 
Aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar a inculpatului, acesta se află la primul conflict cu 

legea penală. 
Conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal. 
Inculpatul a recunoscut şi regretat comiterea faptei pe tot parcursul procesului penal, din 

momentul depistării acestuia. 
Nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială 
Inculpatul are vârsta de 29 de ani, studii medii, este integrat social fiind căsătorit şi având loc 

de muncă. 
Contrar concluziilor formulate de către apărătorul inculpatului, instanţa a reţinut că nu sunt 

incidente dispoziţiile art. 83 Cod penal privind amânarea aplicării pedepsei, având în vedere 
alcoolemia ridicată înregistrată în momentul recoltării, de 1,70 g/l alcool pur în sânge, valoare care 
reprezintă mai mult decât dublul limitei stabilite de legea penală, gradul de pericol al infracţiunii 
fiind unul sporit şi impunând aplicarea efectivă a unei pedepse, a cărei executare urmează să fie 
suspendată sub supraveghere. 
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Fiind îndeplinite conditiile prevazute de art. 91 C.pen., instanţa a apreciat că scopul şi 
îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de exemplaritate şi de reeducare ale pedepsei, în sensul 
respectului datorat valorilor sociale ocrotite de lege, poate avea loc si fără privare de libertate, dând 
posibilitatea inculpatului să reflecteze asupra propriului comportament raportat la relațiile sociale pe 
care a înțeles să le încalce prin săvârşirea infractiunii, astfel că s-a dispus suspendarea executării 
pedepsei sub supraveghere. 

Împotriva sentinţei penale nr. 535/28.04.2016 pronunţată de Judecătoria Constanţa în 
dosarul nr. …/212/2016 a declarat apel inculpatul [...], care a solicitat pronunţarea unei soluţii de 
amânare a aplicării pedepsei, în raport cu împrejurările comiterii faptei, datele personale şi conduita 
procesuală sinceră. 

Examinând sentinţa penală apelată prin prisma criticilor formulate de apelant, precum 
şi din oficiu, conform art. 420 C. Pr. Pen., Curtea constată că apelul formulat de inculpatul [...] 
este nefondat. 

Prima instanţă a stabilit în mod corect starea de fapt, încadrarea juridică şi vinovăţia 
inculpatului [...], fiind îndeplinite condiţiile pentru pronunţarea unei soluţii de amânare sau de 
condamnare. De altfel, inculpatul a recunoscut comiterea faptei, solicitând judecarea potrivit 
procedurii prevăzută de art. 375 Cod procedură penală privind judecata în cazul recunoaşterii 
învinuirii, exclusiv pe baza mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală, care în 
speţa prezentă oferă elemente suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei. 

Sub aspectul stării de fapt se constată că în data de 07.12.2015, în jurul orei 22:40, inculpatul 
[...] a condus pe drumurile publice din oraşul [...], jud. Constanţa, respectiv pe străzile …, … şi …, 
autovehiculul marca „MERCEDES BENZ", înmatriculat sub nr. [...], având o concentraţie de alcool 
în sânge de 1,70 g/l la ora 23:20, potrivit B.A.T. nr. …/10.12.2015 eliberat de către S.J.M.L. 
Constanţa, faptă care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul 
sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal. 

Situaţia de fapt reţinută de prima instanţă rezultă din următoarele mijloace de probă: procesul 
verbal de constatare din data de 08.12.2015, buletinul de analiză toxicologică nr. …/A12/2015 emis 
de S.J.M.L. Constanţa, buletinul de examinare clinică declaraţiile inculpatului [...].  

În ceea ce priveşte stabilirea regimului sancţionator pentru inculpatul [...], curtea constată că 
gravitatea faptei comise şi conduita inculpatului la momentul depistării impune pronunţarea unei 
soluţii de condamnare. 

În procesul de individualizare a pedepsei, curtea reţine că pedeapsa este un mijloc specific de 
coerciţie penală, de represiune, implică în mod necesar o suferinţă (aflecţiune) ce se realizează în 
timpul executării ei; de asemenea, caracterul coercitiv-aflectiv şi retributiv al pedepsei impune ca 
durata executării să fie corelată atât cu gravitatea faptei cât şi cu gradul de periculozitate al 
infractorului. 

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

Conform art. 74 alin. 1 Cod penal,  stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în 
raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după 
următoarele criterii:împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; 
starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor 
consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa 



 
 

89

infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea 
infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia 
familială şi socială. 

În stabilirea unei pedepse care să reflecte scopul şi funcţiile pedepsei, prin raportare la aceste 
criterii generale de individualizare, este necesar a se examina cumulativ circumstanţele reale de 
comitere a faptei, urmările produse, circumstanţele personale ale inculpatului. Din analiza tuturor 
acestor elemente care circumstanţiază periculozitatea faptei şi a inculpatului, curtea apreciază că se 
impune aplicarea pedepsei închisorii, în cuantumul stabilit de prima instanţă.  

Fapta comisă de inculpat şi urmările produse în condiţiile mai sus descrise conturează un 
pericol social destul de ridicat al faptei, concretizat în punerea în primejdie a siguranţei circulaţiei pe 
drumurile publice, dat fiind că inculpatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, nivelul 
alcoolemiei era crescut şi nu a oprit la semnalul lucrătorilor de poliţie.  

Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice în circumstanţele în care a făcut-o inculpat 
demonstrează afectarea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, de aceea curtea apreciază 
justificată condamnarea inculpatului, dat fiind că o sancţionare prea uşoară a inculpatului ar putea 
avea ca efect faptul ca pedeapsa aplicată să nu îşi mai atingă scopul şi funcţiile prevăzute de lege, 
atât din perspectiva prevenţiei generale, cât şi a prevenţiei speciale. 

Nu se poate aprecia doar pe baza datelor personale ale inculpatului şi a conduitei sincere că ar 
fi inoportună condamnarea, în condiţiile în care este necesară examinarea cumulativă a 
circumstanţelor reale şi a celor personale. 

Datele personale ale inculpatului [...] sunt favorabile, întrucât inculpatul este o persoană 
integrată social, are ocupaţie, nu are antecedente penale. Cu toate acestea, datele personale nu pot 
atrage o sancţionare prea blândă a inculpatului, în condiţiile în care în concret fapta şi urmările 
cauzate prezintă un grad suficient de ridicat de pericol social.  

Totodată, gradul generic de pericol social al faptei a fost apreciat de legiuitor ca fiind ridicat, 
aspect reflectat de limitele mari de pedeapsă stabilite pentru infracţiunea prev. de art. 336 alin. 1 Cod 
penal, comparabil cu cele stabilite pentru infracţiuni grave, cum ar fi furtul calificat. 

Inculpatul a condus un autoturism având o îmbibaţie alcoolică ridicată, care a influenţat 
conduita inculpatului în timpul conducerii autoturismului, ţinând seama de efectele pe care alcoolul 
le are asupra aptitudinii conducătorului auto de a reacţiona în parametrii optimi la situaţiile care pot 
apărea în trafic.  

În condiţiile în care gradul generic de pericol social al faptei este ridicat, nu poate fi oportună 
amânarea aplicării pedepsei. Semnificativ este faptul că incidenţa comiterii infracţiunilor la regimul 
circulaţiei pe drumurile publice este crescută, fiind necesare măsuri adecvate pentru combaterea 
acestui fenomen infracţional manifestat la cote înalte. 

Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante este modalitatea adecvată 
pentru ca inculpatul să recepteze scopul pedepsei, pentru ca pe viitor să-şi adapteze conduita în 
respectul valorilor sociale ocrotite de legea penală. 

Astfel, nu este întemeiată solicitarea inculpatului de pronunţare a unei soluţii de amânare a 
aplicării pedepsei.   

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală curtea va 
respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul [...] împotriva sentinţei penale nr. 535/28.04.2016 
pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 6593/212/2016. 

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală va fi obligat inculpatul [...] la plata sumei de 
300 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. 

Decizia penală nr. 871/P/19.09.2016 
Judecător redactor Marius Damian Mitea 
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10. Săvârșirea infracțiunii de influențare a declarațiilor. Suspendarea sub 
supraveghere a executării pedepsei. 
 

Infracţiunea de influenţarea declaraţiilor este incriminată de art. 272 alin. 1 cod penal: „Încercarea 
de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin 
constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârşită asupra sa ori asupra unui membru de 
familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă 
declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă 
procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere 
constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.” 

Se constată că sunt îndeplinite cerinţele art. 91 cod penal privind suspendarea sub supraveghere a 
executării pedepsei, raportat la cuantumul pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, la faptul că este 
intergrat în societate, la natura infracţiunii comise, impunându-se însă ca inculpatul [...] să respecte mai 
multe măsuri de supraveghere prevăzute de art. 93 alin. 1 lit. a) - e) cod penal şi art. 93 alin.2 lit.d) cod penal 
pe durata termenului de supraveghere, măsuri care îl vor ajuta pe inculpat să conştientizeze în mod real fapta 
comisă şi consecinţele reiterării caracterului infracţional. 

 
Art. 272 alin. 1 Cod penal  

Art.91 Cod penal 
Art. 93 al. 1 lit. a)-e) şi art.93 alin.2 lit.d) Cod penal 

 
Se constată că prin sentinţa penală nr. 487 din data de 21.04.2016 pronunţată de Judecătoria 

Constanţa în dosarul penal nr. …/212/2015 s-a hotărât: 
  „În baza art. 396 alin. 5 C. p. p. raportat la art. 16 lit. b C. p. p. achită inculpatul [...] pentru 

infracţiunea de influenţarea declaraţiilor prevăzută de art. 272 alin. 1 C. p. 
   În baza art. 275 alin. 3 C. p. p. cheltuielile  judiciare avansate de stat rămân în sarcina 

acestuia.” 
   Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

La data de 05.07.2014, inculpatul [...] a fost arestat preventiv în cauza penală nr.  296/P/2014, 
fiind cercetat pentru infracţiuni de serviciu, fiind angajat la momentul respectiv în cadrul Poliţiei 
Locale [...]. Printre martorii audiaţi în respectivul dosar, s-au numărat [...], [...], [...], toţi lucrători din 
cadrul Poliţiei Locale [...], foşti colegi cu inculpatul [...], cât şi numitul [...], lucrător în cadrul Poliţiei 
Oraşului [...] - [...]. 

În timp ce s-a aflat în stare de arest preventiv inculpatul [...] a luat legătura cu mai mulţi foşti 
colegi din cadrul Poliţiei Locale [...] cărora le-a transmis mesaje pentru persoana vătămată [...], iar în 
unul dintre apelurile efectuate la Poliţia Locală [...] inculpatul [...] a discutat telefonic cu persoana 
vătămată [...]. 

Între [...], rudă cu inculpatul [...], şi [...] a existat un conflict pentru care numitul [...] a fost 
condamnat pentru infracţiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei prevăzută de art. 274 C. p. 
raportat la art. 193 alin. 2 C. p. la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni prin s. p. 435/30 martie 2015 a 
Judecătoriei Constanţa pronunţată în dosarul …/212/2014, definitivă la data de 17.11.2015. 
 Instanţa de fond a reţinut faptul că în cauză nu s-a făcut dovada existenţei niciunei legături 
între conflictul dintre [...] şi [...] şi inculpatul [...] care se afla în stare de arest preventiv. Persoana 
vătămată [...] a declarat în cursul urmăririi penale, aspect reţinut în rechizitoriu, faptul că îi este 
teamă pentru familia sa, cunoaşte faptul că membrii familiei [...] sunt persoane violente şi că 
manifestă o stare de nesiguranţă în ceea ce-1 priveşte pe el şi familia sa, în special datorită faptului că 
situaţia a luat amploare prin aceea că rudele lui [...] s-au răzbunat asupra sa când l-au agresat în 
localul [...], în noaptea de 10.10.2014, însă nu s-a făcut dovada vreunei legături între acţiunile 
numitului [...] care a fost condamnat pentru faptele sale şi inculpatul [...]. Persoana vătămată [...] a 
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declarat faptul că martorul [...] i-a adus la cunoştinţă că adus la cunoştinţă că vineri, a doua zi după 
scandal, [...] a sunat la din Penitenciarul Poarta Albă să între cum se simte persoana vătămată, adică 
care este starea acesteia de sănătate. 

Declaraţiile date de martorii audiaţi în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti nu 
cuprind aspecte care să conducă la concluzia vinovăţiei inculpatului dincolo de orice îndoială 
rezonagilă, declaraţia persoanei vătămate [...] fiind singura probă împotriva inculpatului, această 
declaraţie necoroborându-se cu restul declaraţiilor martorilor audiaţi în cauză.  
 În fapt, efectuarea de apeluri telefonice de către inculpatul [...] s-a exercitat în cadrul legal în 
cadrul Peniteciarului Poarta Albă cu respectarea dreptul unei persoane arestate preventiv de a efectua 
apeluri telefonice. Afirmaţia pe care inculpatul [...] ar fi transmis-o persoanei vătămate: "data viitoare 
să declare ceea ce adică adevărul'' nu poate fi considerată ca o afirmaţie având efect intimidant. 

Persoana vătămată [...] a declarat în faţa instanţei a declarat faptul că în momentul în care 
inculpatul [...] l-a telefonat în legătură cu un împrumut CAR nu a simţit teamă, iar ulterior, când [...] 
i-a transmis că inculpatul [...] a sunat la sediul poliţiei a început să simtă teamă. 

Persoana vătămată a declarat în faţa instanţei faptul că a discutat cu [...] despre calitatea de 
martor o singură dată când a purtat o discuţie cu inculpatul în legătură cu un împrumut CAR. 
Persoana vătămată a declarat faptul că aceasta i-a spus inculpatului că a fost chemat să dea declaraţie 
la Parchet, iar [...] a spus că este nevinovat, fără a mai spune altceva. Persoana vătămată a declarat 
faptul că aceasta şi inculpatul [...] s-au garantat reciproc în legătură cu câte un împrumut efectuate de 
fiecare dintre aceştia la CAR învăţământ. 

Martorul [...] a declarat în cursul urmăririi penale faptul că inculpatul [...] a afirmat „Eu sunt 
nevinovat, să ştii.” Sensul afirmaţiilor care ar fi fost făcute de [...] în sensul că dacă [...] ar fi să 
ajungă lângă el, soţia lui [...] va ajunge în Germania, ştie [...] mai bine, de asemenea nu a putut fi 
stabilit pe baza declaraţiilor martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale sau al cercetării 
judecătoreşti. Semnificaţia cuvântului „mormoloc” nu este una intimidantă, iar expresia „şi 
mormolocii ştiu să înoate” nu poate fi considerată prin ea însăşi o ameninţare. 

Martorul [...] a declarat în faţa instanţei faptul că nici [...] şi nici vreo altă persoană nu i-a 
comunicat să îi transmită ceva lui [...], dar şi faptul că nu ştie să se fi exercitat acte de intimidare 
asupra lui [...]. Un alt aspect declarat de acest martor este acela că nu i s-a adus la cunoştinţă nimic în 
calitate de şef ierarhic de către [...], în contextul în care potrivit cutumelor din cadrul poliţiei locale, 
în situaţia în care este ameninţat un poliţist local sau familia acestuia se anunţă şeful ierarhic. 

Martorul [...] a arătat faptul că nu s-a simţit niciodată influenţat să îşi modifice declaraţiile, să 
îşi retragă sau să dea declaraţii într-un anumit sens. 
 Martorul [...] a declarat în faţa instanţei faptul că a vorbil cu [...] despre cum să îi achite lui 
[...] o sumă de bani, dar şi faptul că aceasta a fost toată discuţia cu inculpatul [...] în timp ce acesta 
era arestat. 
 Martorul [...] a afirmat în faţa instanţei faptul că inculpatul [...] a insistat să îi transmită lui 
[...] că este nevinovat şi că pentru nevinovăţia lui va ajunge şi la Bucureşti şi a declarat faptul că în 
momentul în care i-a transmis lui [...] mesajul de la [...], persoana vătămată [...] nu părea afectat 
foarte tare sau supărat şi a arătat că nu ştie să răspundă la întrebarea care este scopul trimerii 
mesajului către [...].  

În reglementarea infracţiunii de influenţarea declaraţiilor în cuprinsul dispoziţiilor art. 272 alin. 
1 C. p. legiuitorului considerat îndeplinită cerința specială a acestei infracţiuni numai în cazul în care 
fapta (dacă nu este nici una de corupere și nici una de constrângere) are un caracter vădit intimidant. 
S-a dorit, prin această reglementare, evitarea situațiilor în care o persoană ar putea reclama o acțiune 
de intimidare deși aceasta nu ar atinge gradul de intensitate pentru a justifica o intervenție a legii 
penale.  



 
 

92

Infracțiunea de influenţarea declaraţiilor se poate săvârși doar cu intenție directă. Concluzia se 
impune față de formularea textului care nu permite o altă interpretare, întrucât dacă s-ar considera că 
fapta s-ar putea săvârși și cu intenție indirectă (așa cum e definită la art. 16 alin.(3) lit. b) C. Pen., ar 
însemna să acceptăm faptul că inculpatul ar putea să nu urmărească rezultatul faptei sale, pe care îl 
prevede, ci doar să accepte posibilitatea producerii lui, variantă care însă nu poate fi primită, din 
prisma textului analizat. 
 Având în vedere analiza probatoriului administrat în cauză, instanţa de fond a constatat faptul 
că în speţă nu s-a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor laturii obiective şi nici ale laturii subiective a 
infracţiunii de influenţarea declaraţiilor, şi în consecinţă a dispus achitarea inculpatului în temeiul art. 
16 lit. b C. p. p. 

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

greşita achitare a inculpatului [...] pentru comiterea infracţiunii de influenţare a declaraţiilor, 
apreciindu-se că motivarea judecătorului de la dosar în sensul că nu sunt îndeplinite elementele 
constitutive atât sub aspectul laturii obiective, cât şi sub aspectul laturii subiective, nu poate fi 
primită; s-a mai solicitat să se observe depoziţia persoanei vătămate [...] care a fost constantă pe 
parcursul întregului proces penal şi care se coroborează cu declaraţiile martorului [...], cât şi cu 
declaraţia martorului [...], declaraţiile martorilor şi ale persoanei vătămate neputând fi extrase din 
contextul ce a generat dosarul nr. 296/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, 
soluţionat definitiv de Curtea de Apel Constanţa prin dosarul nr. …/212/2014; s-a susţinut că este 
evidentă starea de temere şi afirmaţiile cu vădit caracter intimidator efectuate de către inculpatul [...], 
în timp ce se afla în Penitenciarul Poarta Alba, ca urmare a acestui incident, iar starea de temere 
trebuie să se aprecieze în fiecare caz concret, iar în acest caz, raportat la persoana vătămată [...], în 
condiţiile în care acel telefon trimis de inculpatul [...] din penitenciar a fost trimis la două zile după 
ce tocmai fusese agresat de rudele acestuia, fiind evident că această stare de temere care a fost creată 
persoanei vătămate, chiar dacă anterior între persoana vătămată şi inculpat a existat o anumită relaţie 
de apropiere familială şi de serviciu, temere care se evidenţiază în mod corespunzător şi de către 
martorul [...] prin discuţiile pe care le-a purtat cu persoana vătămată, dar şi prin faptul că a declarat şi 
în faţa Curţii de Apel că la scurt timp după acel incident a văzut-o timorată pe persoana vătămată; s-a 
arătat că faptele cu caracter ameninţător sau vădit intimidant care au fost expuse de către martori ca 
fiind adresate de către inculpatul [...] persoanei vătămate, nu sunt fapte oarecare, acea ameninţare 
chiar şi cu puşcăria, acea ameninţare care vizează soţia persoanei vătămate, toate aceste aspecte fiind 
evidenţiate de către martori, au creat o stare de temere cu un puternic efect vădit intimidant asupra 
persoanei vătămate, mai ales datorită calităţilor pe care aceştia le aveau la acel moment şi a relaţiilor 
pe care le avuseseră anterior; în consecinţă, s-a solicitat să se dispună aplicarea unei pedepse a cărei 
executare să fie suspendată sub supraveghere, în condiţiile art. 91 C.pen. în vigoare.  

La termenul din data 08.09.2016, inculpatul [...] a precizat personal în faţa instanţei de apel 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 s-a ataşat la dosarul cauzei decizia penală nr. 1072/P/17.11.2015 a Curţii de Apel 
Constanţa, pronunţată în dosar nr…./212/2014, şi s-a depus o fişă de cazier actualizată a inculpatului 
[...]. 

În apel, Curtea a reaudiat la termenul din data de 20.10.2016 pe persoana vătămată [...] şi pe 
martorul [...], iar la termenul din data de 29.11.2016 a reaudiat pe martorul [...]. 

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 
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este fondat, urmând a se reţine vinovăţia inculpatului [...] cu privire la fapta pentru care a fost 
trimis în judecată în prezentul dosar, pentru următoarele: 

În acest sens, Curtea are în vedere mijloacele de probă administrate în cauză.  
Curtea are în vedere şi mijloacele de probă administrate nemijlocit în faţa instanţei de apel, 

care au determinat o altă apreciere a stării de fapt, inclusiv sub aspectul laturii subiective a 
infracţiunii, de către Curte faţă de instanţa de fond. 

Astfel, persoana vătămată [...] a precizat în faţa instanţei de apel la termenul de judecată din 
data de 20.10.2016 următoarele: „În data de 11.10.2014, [...] m-a sunat să îmi spună că la sediul 
poliţiei locale a oraşului [...] a sunat numitul … cu menţiunea că aşa îi spunea inculpatului [...], acesta 
aflându-se în Penitenciarul Poarta Albă şi spunându-i martorului [...] să îmi comunice să am grijă 
ce voi declara la poliţie, pentru că va avea grijă ca eu să ajung în puşcărie, iar soţia mea va 
ajunge prostituată în Germania. Când mi s-au comunicat aceste lucruri, am simţit o stare de 
temere, având în vedere că în urmă cu 2 zile fusesem bătut ... Arăt că, colegii de serviciu 
întrebându-mă ce este cu mine, le-am relatat ceea ce mi-a spus inculpatul prin intermediul 
martorului [...] şi că am o stare de temere, gândindu-mă la ceea ce s-ar putea întâmpla. De 
exemplu, le-am spus acest lucru colegilor mei [...], martorului [...], [...]. [...] nu mi-a spus că 
inculpatul [...] i-a solicitat să îmi spună ca eu să declar adevărul, ci, astfel cum a declarat mai sus, 
să am grijă ce declar sau ce spun ... Ca urmare a mesajului transmis de către [...] din partea 
inculpatului [...], am avut o stare de temere în momentul în care am dat declaraţiile ulterioare cu 
privire la cei care m-au bătut, fiindcă inculpatul ţine mult la nepotul său şi în acest sens, în 
momentul în care am fost audiat la Judecătoria Constanţa, declaraţia a fost mai succintă, nu atât 
de amplă ca în cursul urmăririi penale, având în vedere că în sala de judecată se aflau mulţi 
membri ai familiei lui [...]”.  

Martorul [...] a precizat în faţa instanţei de apel la termenul de judecată din data de 
20.10.2016: „Îmi menţin declaraţia dată la Judecătoria Constanţa, cu precizarea că au trecut de atunci 
aproximativ 2 ani şi în prezent e posibil să nu mai reţin toate detaliile... inculpatul m-a întrebat dacă 
poate vorbi cu [...], eu i-am spus că acesta este de serviciu, dar este pe teren. După aproximativ 
jumătate de oră, a revenit [...] şi i-am spus că [...] a sunat şi vroia să vorbească cu el, după care, la 
aproximativ 5 minute, a sunat din nou [...] şi a vorbit cu [...]. [...] nu mi-a spus ulterior ce  a 
discutat concret cu [...], ci a făcut doar o menţiune  că a discutat ceva legat de [...], iar după aceea a 
plecat din nou pe teren. Ştiam că [...] fusese bătut cu 2 zile în urmă de fratele lui [...] ... În zilele 
următoare [...] nu mi-a spus ce a discutat cu [...], l-am văzut  pe [...] mai timorat, dar nu mi-a spus 
de ce anume şi nici nu am auzit de la vreun coleg din secţia de poliţie că [...] i-ar fi transmis vreo 
ameninţare lui [...].” 

Martorul [...] a precizat în faţa instanţei de apel la termenul de judecată din data de 
29.11.2016: „Nu îmi aduc aminte exact când, dar cu ceva timp în urmă, am fost contactat de către 
dispecerul Poliţiei Locale [...], acesta spunându-mi că a fost sunat de către [...], dispecerul spunându-
mi că inculpatul a întrebat dacă sunt de serviciu şi că ar vrea să vorbească şi cu mine. Ştiu că în acel 
moment [...] era încarcerat în penitenciarul Poarta Albă. După aproximativ 40 de minute, o oră, am 
ajuns la sediul poliţiei unde am fost sunat de către [...] ... mi-a spus să îi transmit lui [...] să aibă 
grijă de el însuşi şi să declare adevărul, deoarece inculpatul este nevinovat şi va sesiza şi instituţii 
din Bucureşti legat de acest lucru. Mi-a mai spus să îi spun că soţia lui [...] va ajunge în Germania. 
Menţin declaraţiile de la urmărire penală, corespund adevărului ... iar în prezent datorită trecerii 
timpului, nu îmi mai aduc aminte exact ce am declarat. Revin şi arăt că [...] a mai făcut menţiunea 
în sensul să îi comunic lui [...] că va ajunge lângă el în puşcărie. Eu i-am spus lui [...] să îi spună 
acest lucru lui [...], însă acesta mi-a spus că nu are ce discuta cu el, doar să spună adevărul. 
Imediat ce am discutat cu [...], l-am sunat pe [...] pe telefonul său mobil şi i-am comunicat ce mi-a 
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spus inculpatul. Mie nu mi s-au părut acele cuvinte ca ameninţare. Nu ştiu la ce s-a referit inculpatul 
când a spus că soţia lui [...] va ajunge în Germania. M-am întâlnit cu [...] ulterior, la o zi sau două şi 
acesta nu i s-a părut îngrijorat, acesta s-a purta la fel. Nu am mai discutat nimic cu [...] legat de 
mesajul inculpatului”. 

Curtea constată că în faţa instanţei de apel persoana vătămată [...] şi martorii [...] şi [...] au 
precizat anumite aspecte evidenţiate mai sus, care nu au fost expuse în detaliu în declaraţiile date în 
cursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti din faţa instanţei de fond. 

Curtea reţine că infracţiunea de influenţarea declaraţiilor este incriminată de art.272 alin.1 
cod penal: „Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea 
acesteia, prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârşită 
asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire 
penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase ori să nu 
prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, se pedepseşte cu 
închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere constituie prin el însuşi o 
infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.” 

Curtea constată că în literatura juridică s-a arătat că, sub aspectul laturii obiective a 
infracţiunii, infracţiunea de influenţarea declaraţiilor presupune fie o acţiune de încercare de 
determinare, fie o acţiune de determinare (acţiune ce caracterizează intsigarea, incriminată 
distinct), realizată prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant; 
încercarea de determinare sau determinarea prin constrângere se poate realiza atât prin 
constrângere fizică, cât şi prin constrângere morală; încercarea de determinare sau determinarea 
prin „altă faptă cu efect vădit intimidant” se poate realiza fie printr-o faptă penală (situaţie în care 
există un concurs de infracţiuni) fie printr-o faptă neprevăzută de legea penală, de exemplu prin 
gesturi, semne sau atitudini cu efect vădit intimidant asupra persoanei (v. Adina Vlăşceanu, Alina 
Barbu - „Noul Cod penal”, editura Hamangiu, 2014, pag.605-606). 

Din cororborarea mijloacelor de probă expuse mai sus, Curtea reţine cu certitudine că în data 
de 05.07.2014 inculpatul [...] a fost arestat preventiv în cauza penală nr. 296/P/2014, fiind cercetat 
pentru comiterea unor infracţiuni de serviciu, fiind angajat în acel moment în cadrul Poliţiei Locale 
[...], iar în respectivul dosar penal a fost audiat în calitate de martor şi [...] ( persoana vătămată din 
acest dosar) alături de alţi lucrători din cadrul Poliţiei Locale [...]; din declaraţiile persoanei vătămate 
coroborate cu declaraţiile martorului [...], Curtea reţine că în data de 11.10.2014, inculpatul [...] l-a 
sunat pe martorul [...] şi i-a solicitat să-i comunice persoanei vătămate [...] şi să aibă grijă de el, că va 
ajunge la puşcărie lângă inculpat iar soţia lui va ajunge în Germania, în sensul că soţia persoanei 
vătămate va ajunge să se prostitueze în Germania; în urma celor comunicate persoanei vătămate [...] 
de către martorul [...] ca fiind mesajul de la inculpatul [...], persoana vătămată a fost timorată în zilele 
următoare, aspect care reiese din declaraţiile constante ale persoanei vătămate coroborat cu declaraţia 
martorului [...]. 

Faţă de această stare de fapt, Curtea constată că mesajul transmis (prin intermediul martorului 
[...]) de către inculpatul [...], aflat în Penitenciarul Poarta Albă, persoanei vătămate [...] în sensul să 
aibă grijă de el (raportat la declaraţiile pe care persoana vătămată le-a dat la poliţie şi pe care urma să 
le mai dea), fiindcă este posibil ca persoana vătămată să ajungă în puşcărie lângă inculpat iar soţia 
persoanei vătămate va ajunge în Germania (să se prostitueze) au avut un vădit caracter intimidant 
pentru persoana vătămată [...], raportat la siguranţa sa personală precum şi a soţiei sale; acest caracter 
vădit intimidant s-a reflectat în atitudinea timorată a persoanei vătămate din următoarele zile, aspect 
care reiese din declaraţiile persoanei vătămate coroborate cu declaraţia martorului [...] din faţa 
instanţei de apel. 
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Faptul că alţi martori nu au menţionat această stare de timorare a persoanei vătămate se 
datorează fie faptului că nu s-au întâlnit cu persoana vătămată în perioada imediat ulterioară fie nu au 
fost deosebit de atenţi asupra stării psihice a persoanei vătămate. 

Curtea constată că nu este întemeiată apărarea inculpatului [...] în sensul că de fapt i-ar fi 
solicitat persoanei vătămate să declare doar adevărul. 

În acest sens, Curtea are în vedere consecinţele pe care i le-a prezentat inculpatul, respectiv că 
persoana vătămată va ajunge lângă inculpat în puşcărie iar soţia persoanei vătămate va ajunge să se 
prostitueze în Germania, consecinţe care nu s-ar fi produs dacă persoana vătămată ar fi dat alte 
declaraţii decât cele cale le-a dat până în acel moment în dosarul penal în care inculpatul [...] fusese 
arestat preventiv. 

Prin urmare, Curtea reţine că atâta timp cât persoana vătămată [...] a precizat în mod constant 
că a declarat adevărul în declaraţiile date până în acel moment în calitate de martor în dosarul în care 
era cercetat inculpatul [...], [...] nu avea de ce să-şi schimbe declaraţiile, reieşind astfel că de fapt 
inculpatul [...] i-a solicitat persoanei vătămate să-şi schimbe declaraţiile date până în acel moment, 
fiind realizat elementul material al laturii obiective al infracţiunii de influenţare a declaraţiilor prev. 
de art.272 alin.1 cod penal, fiind suficient (astfel cum s-a arătat mai sus) pentru comiterea acestei 
infracţiuni să se încerce determinarea unei persoane să îşi retragă declaraţiile (implicit şi prin 
schimbarea declaraţiilor date anterior), chiar dacă persoana respectivă ulterior nu şi-a schimbat 
declaraţiile, deoarece legiuitorul a apreciat că şi prin încercarea de a determina schimbarea 
declaraţiilor se aduce atingere relaţiilor sociale privind înfăptuirea justiţiei. 

În acelaşi sens, Curtea are în vedere şi starea conflictuală care exista între inculpatul [...] şi 
persoana vătămată [...], ca urmare a declaraţiilor pe care le dăduse în calitate de martor [...] cu privire 
la faptele pentru care era cercetat inculpatul [...], stare conflictuală care reiese din faptul că inculpatul 
[...] în momentul în care a sunat din Penitenciarul Poarta Albă la dispeceratul Poliţiei Locale [...] nu a 
dorit să vorbească direct cu persoana vătămată [...] ci doar cu martorul [...] căruia i-a solicitat să-i 
transmită mesajul menţionat mai sus persoanei vătămate, aspect care reiese din declaraţiile constante 
ale martorilor [...], [...] coroborate cu declaraţiile persoanei vătămate. 

În ceea ce priveşte mesajul transmis de către inculpatul [...] în sensul că soţia persoanei 
vătămate [...] va ajunge în Germania în cazul în care persoana vătămată va ajunge în puşcărie lângă 
inculpat, Curtea constată că este evident că mesajul avea sensul că soţia persoanei vătămate va 
ajunge să se prostitueze în Germania, raportat atât la precizările constante din declaraţiile persoanei 
vătămate cât şi la nevoia soţia persoanei vătămate de a se întreţine dacă [...] ajungea în puşcărie.    

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, Curtea constată că fapta inculpatului [...] care în 
data de 11.10.2014 i-a transmis (prin intermediul martorului [...]) persoanei vătămate [...] un mesaj 
cu vădit caracter intimidant (constând în aceea că persoana vătămată [...] va ajunge lângă inculpat în 
puşcărie iar soţia persoanei vătămate va ajunge să se prostitueze în Germania)  pentru ca persoana 
vătămată să-şi schimba declaraţiile pe care le-a dat anterior în calitate de martor în dosarul penal în 
care inculpatul [...] a fost arestat preventiv întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 
influenţarea declaraţiilor prev. de art.272 alin.1 cod penal. 

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 396 alin. 2 cod procedură penală, 
Curtea urmează să dispună condamnarea inculpatului [...] pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa, 
astfel cum s-a arătat mai sus. 

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 va stabili pentru inculpatul [...] o 
pedeapsă de 1 an închisoare, reprezentând minimul special al pedepsei prevăzut de lege pentru 
infracţiunea comisă, raportat la gradul de pericol social concret a infracţiunii comise, la 
circumstanţele reale de comitere a faptei, la conţinutul în concret al mesajului cu evident caracter 
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intimidant, la limitele speciale de pedeapsă şi la atitudinea procesuală nesinceră a inculpatului, 
neimpunându-se astfel reţinerea în favoarea acestuia a vreunei circumstanţe atenuante judiciare.  

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, Curtea apreciază că nu se impune 
executarea efectivă a pedepsei, având în vedere natura infracţiunii comise, modalitatea concretă de 
comitere a faptei şi faptul că din fişa de cazier judiciar a acestuia reiese că acesta figurează cu 
antecedente penale vechi, respectiv o condamnare din urmă cu 19 ani, iar în această perioadă acesta 
nu a comis alte fapte de natură penală. 

În consecinţă, Curtea constată că sunt îndeplinite cerinţele art.91 cod penal privind 
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, raportat la cuantumul pedepsei ce urmează a fi 
aplicată inculpatului, la faptul că este intergrat în societate, la natura infracţiunii comise, impunându-
se însă ca inculpatul [...] să respecte mai multe măsuri de supraveghere prevăzute de art. 93 alin. 1 lit. 
a)-e) cod penal şi art.93 alin.2 lit.d) cod penal pe durata termenului de supraveghere, măsuri care îl 
vor ajuta pe inculpat să conştientizeze în mod real fapta comisă şi consecinţele reiterării caracterului 
infracţional. 

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, va desfiinţa 
sentinţa apelată şi, rejudecând, în baza art.272 alin.1 cod penal, Curtea va condamna pe inculpatul 
[...] la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de influenţarea declaraţiilor. 

În baza art.67 cod penal, Curtea va aplica inculpatului [...] pedeapsa complementară a 
interzicerii exercitării pe o durată de 2 ani a drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal. 

În baza art.65 alin.1 cod penal, se va aplica inculpatului [...] pedeapsa accesorie a 
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal. 

   În baza art.91 cod penal, Curtea va dispune suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului [...] pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, 
stabilit potrivit art.92 alin.1 cod penal. 

Inculpatul [...] va fi obligat să respecte pe durata termenului de supraveghere măsurile de 
supraveghere prevăzute de art. 93 alin. 1 lit. a)-e) cod penal, respectiv: 
-   să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Constanţa, la datele fixate de acesta;   
-   să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 
-  să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi 
întoarcerea;  
-   să comunice schimbarea locului de muncă; 
-   să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. 

În baza art.94 alin.1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prev. de art.93 
alin.1 lit.c) - e) cod penal se vor comunica Serviciului de Probaţiune Constanţa. 

În baza art.93 alin.2 lit.d) cod procedură penală, Curtea va impune inculpatului [...] 
obligaţia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instanţei. 

În baza art.93 alin.3 cod penal, inculpatul [...] va fi obligat să presteze o muncă 
neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul uneia dintre cele două 
instituţii publice, respective Primăria Oraşului [...] sau Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul 
Primăriei Constanţa, ce va fi stabilită de către Serviciul de Probaţiune Constanţa. 

În baza art. 404 alin. 3 cod procedură penală, Curtea va atrage atenţia inculpatului [...] 
asupra dispoziţiilor art. 96 cod penal cu privire la revocarea suspendării sub supraveghere a 
executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere sau în 
cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere. 
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    În baza art.68 alin.1 lit.b) cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor 
prevăzute de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal se va executa cu începere de la data rămânerii definitive 
a hotărârii de condamnare. 
    Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a), b) 
cod penal se va executa din momentul în care pedeapsa principală a închisorii aplicată inculpatului 
va deveni executabilă, având în vedere pedeapsa accesorie urmează regimul juridic al pedepsei 
principale iar prin prezenta hotărâre s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei 
principale de 1 an închisoare.  

   Curtea va constata că persoana vătămată [...] nu s-a constituit parte civilă, persoana 
vătămată precizând personal acest lucru la termenul din data de 20.11.2015 din faţa instanţei de fond. 

În baza art.274 alin.1 cod procedură penală, inculpatul [...] va fi obligat la 2.500 lei către 
stat, reprezentând cheltuieli judiciare avansate în faţa primei instanţe. 
    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. 1301/P/15.12.2016 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
11. Săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Stabilirea 

cuantumului daunelor morale. Obligarea asigurătorului la repararea prejudiciului 
cauzat părților civile prin fapta culpabilă a inculpatului. Obligația inculpatului de a 
plăti singur cheltuielile penale, nu in mod solidar cu asigurătorul. 
 

Pedeapsa principală aplicată este proporţională cu ansamblul circumstanţelor cauzei şi persoana 
inculpatului, neconstatându-se niciun motiv rezonabil pentru reducerea acesteia sau schimbarea modalităţii 
de executare a pedepsei. 

Cu privire la cuantumul daunelor morale, acestea trebuie să fie rezonabile, aprecierea şi cuantificarea 
acestora să fie justă şi echitabilă, să corespundă prejudiciului moral şi efectiv produs astfel încât să nu se 
ajungă la o îmbogăţire fără just temei a celui îndreptăţit să le pretindă, dar nici să nu fie derizorii. 

Având în vedere că despăgubirile pentru care inculpatul este ţinut să răspundă faţă de partea civilă, în 
limitele prevăzute în art. 1371 alin. (1) C. civ. şi art. 28 alin. (1) din Ordinul nr. 14/2011 pentru punerea în 
aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 
accidente de vehicule, sunt incluse în categoria celor acoperite de contractul de asigurare, iar daunele 
materiale au fost dovedite cu documente justificative, conform prevederilor art. 49 pct. 2 lit. a), b) şi d) din 
acelaşi Ordin, avându-se în vedere şi solicitarea expresă făcută în acest sens în cuprinsul motivelor de apel, 
în cauză îşi găsesc aplicabilitatea dispoziţiile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 136/1995, asigurătorul societatea 
de asigurare reasigurare [...] SA. urmând a fi obligat în mod direct la repararea prejudiciului cauzat părţilor 
civile prin fapta culpabilă a inculpatului.  

Potrivit art. 27 pct. 6 din Ordinul nr. 14/2011, asigurătorul nu poate acorda despăgubiri pentru 
cheltuielile penale la care este obligat proprietarul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea 
prejudiciului, în baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., inculpatul trebuia obligat singur şi nu în mod solidar cu 
asiguratorul [...] SA la plata cheltuielilor judiciare către stat, aferente judecăţii în fond a prezentei cauze. 

 
Art. 196 alin. 2 şi 3 Cod penal 

Art. 135 lit. h din HG nr. 1391/04.10.2006 
Art. 27 pct. 6 din Ordinul nr. 14/2011 

Art. 274 alin. (1) Cod procedură penală 
Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 136/1995 

 

Prin sentinţa penală nr. 1237/28.10.2015 a Judecătoriei Constanţa s-a hotărât: 
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„În baza art. 196 alin.2,3 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen. condamnă pe 
inculpatul [...] la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală 
din culpă. 

În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen 
de supraveghere de 2 ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 92 
C.pen. 

În baza art. 93 alin. 1 C.pen. coroborat cu art. 94 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de 
supraveghere, stabileşte în sarcina inculpatului [...] respectarea 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 Serviciului de probaţiune Constanţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice 

deplasare care depăşeşte 5 zile; 
d) să comunice Serviciului de probaţiune Constanţa schimbarea locului de muncă; 
e) să comunice Serviciului de probaţiune Constanţa informaţii şi documente de natură a permite 

controlul mijloacelor sale de existenţă. 
În baza art. 93 alin. 2 C.pen., coroborat cu art. 94 alin. 2 şi 3 C.pen., impune inculpatului să 

frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de 
probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

În baza art. 93 alin. 3 C.proc.pen. impune inculpatului [...], pe parcursul termenului de 
supraveghere, obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 
de zile la una dintre următoarele instituţii: 

 - Primăria/Consiliul Local Corbu; 
 - Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanţa. 
În baza art. 404 alin. 2 C.proc.pen., art. 96 C.pen. atrage atenţia inculpatului [...] că săvârşirea 

unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere sau nerespectarea cu rea credinţă a 
măsurilor de supraveghere stabilite prin prezenta hotărâre, va impune revocarea suspendării 
executării pedepsei sub supraveghere. 

În baza art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.Civ., art. 1357 
C.Civ., art. 1381 şi art. 1382 C.civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă [...] şi 
obligă pe inculpatul [...] în solidar cu partea responsabilă civilmente SC [...] SA cu sediul în [...], la 
plata sumei de 251,76 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 100.000 lei, cu titlu de daune 
morale.  

În baza art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.Civ., art. 1357 
C.Civ., art. 1381 şi art. 1382 C.civ., admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Sfântul Apostol Andrei Constanţa şi obligă inculpatul [...] în solidar cu partea 
responsabilă civilmente SC [...] SA, la plata către aceasta, cu titlu de daune materiale, a sumei de 
8846.68 lei. 

În baza art. 274 alin. 1,3 C.proc.pen., obligă inculpatul [...] în solidar cu partea responsabilă 
civilmente SC [...] SA la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 3500 lei (1500 lei aferenţi 
urmăririi penale şi 2000 lei aferenţi judecăţii în primă instanţă) avansate de către stat. 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei”. 
Pentru a se pronunţa în sensul celor menţionate, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin rechizitoriul numărul 3997/P/2014 din data de 05.03.2015 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Constanţa, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 02.06.2015 sub număr de dosar 
14509/212/2015, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului [...] pentru 
săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. 2 şi 3 C.pen. 
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Potrivit rechizitoriului, în fapt, s-a reţinut că fapta inculpatului [...] constând în aceea că, la data 
de 14.03.2014, în jurul orelor 19,05, a condus autoturismul marca Dacia 1310 cu numărul de 
înmatriculare [...] pe DJ 226 dinspre comuna Corbu către oraşul Năvodari, pe banda nr. 1 de 
circulaţie şi când a ajuns la intersecţia cu aleea de acces la Poarta 3 a SC Rompetrol SA Midia – 
Năvodari, în dreptul unei treceri pietonale prevăzute cu marcaj transversal, cu indicator de avertizare 
şi cu indicator de presemnalizare, nu a acordat prioritate pietonilor angajaţi în traversare şi astfel l-a 
acroşat şi l-a accidentat pe numitul [...], care se angajase în traversarea părţii carosabile pe marcajul 
pietonal, din partea stângă a conducătorului auto, în urma accidentării sale, persoana vătămată [...] 
suferind vătămări corporale ce au necesitat pentru vindecare un nr. de 110-120 zile îngrijiri medicale, 
aşa cum rezultă din raportul de expertiză medico-legală nr. 2037/100/A1 rutier/2014 din data de 
18.08.2014, emis de SJML Constanţa, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare 
corporală din culpă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 196, al. 2, 3, din C. pen.     

Pentru dovedirea situaţiei de fapt reţinută prin rechizitoriu au fost menţionate 
probele/mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale. 

 Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 12.08.2015, rămasă definitivă la 
data de 12.08.2015, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, 
administrării probelor şi  efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii. 

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, după citirea actului de sesizare, 
instanţa a adus la cunoştinţa inculpatei dispoziţiile art. 374 alin. 4 C.proc.pen. raportat la art. 396 
alin. 10 C.proc.pen., privind judecata în procedură simplificată, precum şi soluţiile posibile ca urmare 
a acestei proceduri.  

 Inculpata a arătat că solicită ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate, prevăzută 
de art. 374 alin. 4 C.proc.pen..  

 În faza de judecată, ca urmare a admiterii cererii formulate de inculpat, nu au fost 
administrate alte probe, cauza fiind soluţionată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi 
penale.                                               

 Analizând actele si lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmăririi penale şi al 
cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: 

La data de 14.03.2014, în jurul orelor 19.05 inculpatul [...] a condus autoturismul marca Dacia 
1310 cu numărul de înmatriculare [...] pe DJ 226 dinspre comuna Corbu către oraşul Năvodari, pe 
banda nr. 1 de circulaţie iar când a ajuns la intersecţia cu aleea de acces la Poarta 3 a SC Rompetrol 
SA Midia – Năvodari, în dreptul unei treceri pietonale prevăzute cu marcaj transversal, cu indicator 
de avertizare şi cu indicator de presemnalizare, nu a acordat prioritate de trecere pietonului [...] 
angajat în traversarea carosabilului, din partea stângă a conducătorului auto, accidentându-l, leziunile 
traumatice provocate necesitând un număr de 110-120 zile îngrijiri medicale. 

Conform art. 135 lit. h din Regulamentul pentru aplicarea OUG nr. 195/2002 (HG nr. 
1391/04.10.2006), Conducătorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere pietonului 
care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat corespunzător, 
atunci când acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului.  

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa a avut în vedere probele/mijloacele de probă.  
În drept 
Infracţiunea prevăzută de art. 196 alin. 2 şi 3 C.pen. 
Sub aspectul  laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 196 alin. 2 şi 3 C.pen., instanţa 

reţine că elementul material constă în lovirea sau exercitarea oricărei alte violenţe cauzatoare de 
suferinţe fizice asupra corpului unei persoane ce au necesitat pentru vindecare mai mult de 90 de 
zile de îngrijiri medicale, ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de prevedere 
pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi. Acţiunea 



 
 

100

inculpatului care la data de 14.03.2014, în jurul orelor 19.05 a condus autoturismul marca Dacia 
1310 cu numărul de înmatriculare [...] pe DJ 226 dinspre comuna Corbu către oraşul Năvodari, pe 
banda nr. 1 de circulaţie şi ajungând în zona trecerii de pietoni semnalizată şi amenajată la intersecţia 
cu aleea de acces la Poarta 3 a SC Rompetrol SA Midia – Năvodari, nu a acordat prioritate pietonului 
[...] angajat în traversarea carosabilului, din partea stângă a conducătorului auto, accidentându-l, 
leziunile traumatice provocate necesitând un număr de 110-120 zile îngrijiri medicale, realizează 
elementul material al infracţiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. 2 şi 3 
C.pen., urmarea imediată constând în atingerea adusă relaţiilor sociale create în jurul securităţii 
fizice a persoanei, valoare socială ocrotită penalmente şi în concret, producerea de vătămări 
corporale pe corpul persoanei vătămate [...] care au necesitat pentru vindecare 110-120 zile de 
îngrijiri medicale. Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă în 
cauză din constatările din cuprinsul raportului de expertiză tehnică auto efectuată în baza celorlalte 
mijloace de probă administrate în cauză, şi concluziile medico legale cu privire la leziunile constatate 
pe corpul persoanei vătămate [...].  

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea culpei cu 
prevedere, conform dispoziţiilor art. 16 alin. 4 lit. a C.pen., întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul 
faptei sale (având în vedere că avea pregătirea teoretică şi practică atestate prin permis de conducere, 
împrejurare ce i-a permis cunoaşterea consecinţelor potenţiale ale nereducerii vitezei de deplasare în 
aşa fel încât să poată fi în măsură să acorde prioritate de trecere eventualului pieton aflat în 
traversarea carosabilului pe sensul său de deplasare, în condiţiile în care vizibilitate era precară, 
conform declaraţiei inculpatului) dar nu a acceptat producerea sa, socotind fără temei că nu se va 
produce. 

Având în vedere aceste aspecte, instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost 
săvârşită de către inculpatul [...]. 

La stabilirea pedepsei, instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei 
prevăzute de art. 74 cp, respectiv gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, care 
se evaluează în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi de mijloacele 
folosite, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, starea de 
pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi 
frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după 
săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, 
situaţia familială şi socială, urmând a reţine şi aplicabilitatea art. 396 alin 10 Cpp.  

 Conduita culpabilă a inculpatului [...], la volanul autoturismului Dacia, care nu a respectat 
măsurile de prevedere la circulaţia în zona trecerii de pietoni, neadaptând viteza de deplasare pentru 
acordarea priorităţii de trecere pietonului angajat în traversare, a produs vătămări corporale grave, 
multiple, persoanei vătămate [...] determinând consemnarea acesteia la pat pentru o perioadă de circa 
1 lună şi tratament recuperator subsecvent de durată, întreruperea activităţilor lucrative şi de 
agrement componente ale relaţiilor sociale privitoare la securitatea fizică şi sănătatea individului în 
cadrul societăţii, protejate penalmente. Pe parcursul procesului penal, inculpatul a manifestat 
responsabilitate prin asumarea consecinţelor grave ale conduitei sale rutiere defectuoase, asistând 
material şi financiar persoana vătămată, în limitele posibilităţilor concrete, pentru parcurgerea şi 
depăşirea evenimentului. Deşi această conduită nu poate determina evitarea unei soluţii de 
condamnare dată fiind gravitatea faptei, prin urmări şi circumstanţe de comitere, această contribuie la 
diminuarea cuantumului pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului. Inculpatul este la primul 
contact cu legea penală, are o familie organizată, preocupări lucrative legitime, a participat în mod 
activ la procedurile judiciare în curs, formulând declaraţii ample cu privire la împrejurările cercetate. 
Aceste circumstanţe şi conduita procesuală sunt argumente care pledează în favoarea inculpatului şi 



 
 

101

determină suspendarea executării pedepsei închisorii ce urmează a fi aplicată, intervenţia 
consilierului de probaţiune şi munca neremunerată în folosul comunităţii urmând a fi stabilite la cote 
minime, inculpatul furnizând suficiente garanţii pentru îndreptare şi realiniere grabnică a conduitei 
rutiere la exigenţele regimului instituit prin OUG nr. 195/2002 şi HG 1391/2006”. 

Împotriva sentinţei penale a formulat apel inculpatul [...] criticând hotărârea apelată atât sub 
aspectul modului de soluţionare a laturii penale dar şi a modului de soluţionare a acţiunii civile. 

În ceea ce priveşte modul de soluţionare a acţiunii penale, inculpatul [...] a solicitat renunţarea 
la aplicarea pedepsei iar, în subsidiar, amânarea la aplicarea pedepsei întrucât a recunoscut 
infracţiunea comisă şi este integrat social. De asemenea, s-a solicitat înlăturarea obligaţiei impuse în 
sarcina inculpatului, aceea de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 
60 de zile. 

Cu privire la modul de soluţionare a acţiunii civile, inculpatul [...] a solicitat respingerea 
daunelor materiale  acordate părţii civile, diminuarea cuantumului daunelor morale, precum şi 
obligarea doar a societăţii de asigurare S.C.[...] S,.A., la plata despăgubirilor, atât către partea civilă, 
dar şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, precum şi la plata 
cheltuielilor de judecată. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale apelate, prin prisma criticilor 
formulate şi din oficiu, conform art. 408 C. pr. pen., Curtea constată că apelul formulat de 
către inculpatul [...] este fondat pentru următoarele considerente: 

 Prima instanţă a stabilit în mod corect starea de fapt, prin analiza judicioasă a mijloacelor de 
probă administrate pe parcursul procesului penal, încadrarea juridică a infracţiunii şi vinovăţia 
inculpatului [...], antrenând răspunderea penală a acestuia. 

Pentru stabilirea situaţiei de fapt s-au administrat mijloace de probă. 
În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepsei principale aplicate, Curtea reţine că 

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

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

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

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

La individualizarea sancţiunii aplicate, în mod temeinic, instanţa de fond s-a raportat la 
dispoziţiile art.74 din Codul penal, cu referire la circumstanţele reale ale infracţiunii dar şi 
circumstanţele personale ale inculpatului [...], dar si la datele despre contribuţia  efectiva la comiterea 
faptei, urmările produse, modul în care s-a acţionat.  
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De asemenea, instanţa de fond a avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege, reduse 
cu o treime atât minimul cât şi maximul prin aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 C.p.p. precum şi 
toate celelalte date care particularizează atât fapta comisă, cât şi persoana inculpatului [...], dând 
eficienta juridica în procesul de individualizare judiciară a pedepsei, conduitei procesuale sincere 
adoptate de acesta cu ocazia audierilor, este integrat social, desfăşoară activităţi lucrative licite şi nu 
este cunoscut cu antecedente penale. 

În raport de incidenta acestor norme legale si totodată având în vedere datele despre 
infracţiunea de vătămare corporală din culpă, consecinţele leziunilor asupra persoanei vătămate [...] 
constând în 110 – 120 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea leziunilor traumatice, potrivit 
raportului de expertiză medico legale nr. 2037/100/A1rutier/2014/18.08.2014, determinând 
consemnarea acestuia la pat pentru o perioadă de circa 1 lună şi tratament recuperator subsecvent de 
durată, întreruperea activităţilor lucrative şi de agrement componente ale relaţiilor sociale privitoare 
la securitatea fizică şi sănătatea individului,  Curtea consideră că infracţiunea reţinută în sarcina 
inculpatului [...] prezintă un grad ridicat de pericol social astfel că, solicitarea acestuia de aplicare a 
renunţării sau amânarea aplicării pedepsei nu se justifică. 

Curtea, apreciază că scopul pedepsei şi reinserţia socială reală a inculpatului poate fi atins fără 
privarea de libertate a acestuia, iar cuantumul pedepsei aplicată inculpatului [...] de către instanţa de 
fond este apreciat de Curte ca suficient pentru reeducarea acestuia și conștientizarea necesitații 
respectării valorilor sociale protejate de lege si de legea penala în special. 

Instanţa de fond a stabilit o pedeapsă în cuantumul prevăzut de lege fără reţinerea de 
circumstanţe atenuante, dar a avut în vedere şi împrejurările comiterii faptei, natura acesteia, 
urmările în rândul comunităţii şi poziţia procesuală manifestată de inculpatul [...] în faţa organelor 
judiciare. 

Pedeapsa principală aplicată este proporţională cu ansamblul circumstanţelor cauzei şi persoana 
inculpatului [...], neconstatându-se niciun motiv rezonabil pentru reducerea acesteia sau schimbarea 
modalităţii de executare a pedepsei. 

Cu privire la solicitarea inculpatului [...] de înlăturare a obligaţiei de a presta o activitate 
neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 60 de zile, Curtea constată că nu s-a dovedit 
existenţa unor motive de sănătate care să-l pună în imposibilitate de a presta această activitate, motiv 
pentru care aplicarea prevederilor art. 93 alin. 3 C.proc.penală are caracter obligatoriu. 

Cu privire la modul de soluţionare a acţiunii civile, Curtea constată că persoana vătămată a 
făcut dovada pretenţiilor materiale în cuantum de 251,76 lei, având în vedere declaraţiile martorilor 
[...], [...], [...], declaraţia autentificată notarial în data de 16.04.2014, dar şi înscrisuri cu privire la 
cheltuielile cu medicamentaţia persoanei vătămate şi achiziţia unei tije metalice. 

Cu privire la cuantumul daunelor morale, acestea trebuie să fie rezonabile, aprecierea şi 
cuantificarea acestora să fie justă şi echitabilă, să corespundă prejudiciului moral şi efectiv produs 
astfel încât să nu se ajungă la o îmbogăţire fără just temei a celui îndreptăţit să le pretindă, dar nici să 
nu fie derizorii. 

În aprecierea prejudiciului moral, Curtea apreciază că instanţa de fond în mod temeinic a 
stabilit suma de 100.000 de lei, având în vedere natura prejudiciului psihic suferit de partea civilă 
[...], întinderea acestora în timp, dar şi intensitatea durerii, astfel încât să se asigure o reparaţie 
echitabilă a suferinţelor produse părţii civile. 

Având în vedere culpa exclusivă a inculpatului [...] în dinamica producerii accidentului, 
urmările negative ale faptei, concretizate în leziunile traumatice grave suferite de partea civilă [...], 
consemnate în actele medico-legale precum şi alte înscrisuri existente la dosar (partea civilă 
necesitând pentru vindecare 110 – 120 de zile de îngrijiri medicale de la data producerii leziunilor, 
perioada îndelungată de recuperare – circa 1 an şi jumătate – în care a fost imobilizată  la pat pe o 
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durată de circa 1 lună, ambele picioare fracturate, traumatism toracic acut închis, contuzii pulmonare, 
braţ drept dislocat, a necesitat două intervenţii subsecvente pentru extragerea materialului de sutură), 
disconfortul determinat de mediul spitalicesc pe care a fost nevoită să îl suporte datorită internării, 
restrângerea posibilităţilor de a desfăşura activităţi lucrative şi de a avea satisfacţii pe plan material şi 
spiritual specifice vârstei, trauma psihică pricinuită, privarea temporară de exercitarea normală a 
dreptului la o existenţă fără traume, instanţa apreciază că suma de 100.000 este suficientă pentru a 
realiza o reparaţie echitabilă prejudiciului nepatrimonial suferit. 

Se constată că, potrivit poliţei de asigurare RCA valabilă, vehiculul condus de inculpatul [...] 
era asigurat la societatea de asigurare reasigurare [...] SA, astfel încât asigurătorul, în baza 
contractului de asigurare, în temeiul art. 54 alin. (1) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi 
reasigurările în România, trebuie să răspundă direct faţă de terţele persoane păgubite prin accidentul 
de circulaţie produs de asigurat, despăgubirile acordându-se, astfel cum se prevede în art. 49 şi art. 
50 din acelaşi act normativ, pentru sumele pe care inculpatul este obligat să le plătească cu titlu de 
dezdăunare şi cheltuieli de judecată persoanei păgubite. 

 Ca urmare, având în vedere că despăgubirile pentru care inculpatul este ţinut să răspundă faţă 
de partea civilă, în limitele prevăzute în art. 1371 alin. (1) C. civ. şi art. 28 alin. (1) din Ordinul nr. 
14/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, sunt incluse în categoria celor acoperite de 
contractul de asigurare, iar daunele materiale au fost dovedite cu documente justificative, conform 
prevederilor art. 49 pct. 2 lit. a), b) şi d) din acelaşi Ordin, Curtea, având în vedere şi solicitarea 
expresă făcută în acest sens în cuprinsul motivelor de apel, apreciază că îşi găsesc aplicabilitatea în 
cauză dispoziţiile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 136/1995, asigurătorul societatea de asigurare 
reasigurare [...] SA. urmând a fi obligat în mod direct la repararea prejudiciului cauzat părţilor civile 
prin fapta culpabilă a inculpatului.  

Având în vedere că, potrivit art. 27 pct. 6 din Ordinul nr. 14/2011, asigurătorul nu poate acorda 
despăgubiri pentru cheltuielile penale la care este obligat proprietarul vehiculului asigurat, 
răspunzător de producerea prejudiciului, în baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., inculpatul trebuia 
obligat singur şi nu în mod solidar cu asiguratorul [...] SA la plata cheltuielilor judiciare către stat, 
aferente judecăţii în fond a prezentei cauze. 

Având în vedere că doar inculpatul [...] a declarat apel, iar în propria cale de atac nu i se poate 
agrava propria situaţia juridică, Curtea va menţine dispoziţia de obligare a acestuia în solidar cu 
asiguratorul la plata sumei de 3500 de lei, cheltuieli de judecată către stat. 

 Faţă de considerentele anterior expuse Curtea, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C. proc. pen., 
va admite apelul declarat de inculpatul [...], va desfiinţa în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând 
în fond: 

 În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen., art. 25 alin. (1) C. proc. pen., art. 1381, art. 1391 alin. 
(2) şi art. 1392 C. civ., art. 54 din Legea nr. 136/1995, va obliga asiguratorul SC [...] SA la plata 
sumei de: 

- 251,76 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 100000 lei, cu titlu de daune morale, către 
partea civilă [...].  

- 8846,68 lei, cu titlu de daune materiale către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Sfântul Apostol Andrei Constanţa. 

Decizia penală nr. 61/P/20.01.2016 
Judecător redactor Cătălin Jigău 
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12. Conflict negativ de competență. Competența instanței în a cărei 
circumscripție se află locul de deținere în cazul persoanelor aflate în stare de deținere. 
 

La momentul sesizării, petentul-condamnat se afla în Penitenciarul Poarta Albă, deci, competenţa 
revine instanţei corespunzătoare în grad instanţei de executare a ultimei hotărâri, în a cărei circumscripţie se 
află locul de deţinere, şi anume Judecătoria Medgidia, mai întâi sesizată. 

Câtă vreme legiuitorul a stabilit „competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de 
deţinere” în cazul persoanelor aflate în stare de deţinere, relevant este penitenciarul în custodia căruia 
persoana este efectiv la data sesizării, neavând relevanţă măsurile luate ulterior de către Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor cu privire la locul de executare a pedepselor.    

 
Art. 51 Cod procedură penală  
Art.585 Cod procedură penală 

 
I. Circumstanţele cauzei 
1. La data de 16.11.2015, petentul [...] a formulat, în baza art.585 cod procedură penală, la 

Judecătoria Medgidia, cerere de contopire a pedepselor aplicate de către Judecătoria Medgidia şi 
Judecătorului Sectorului 5 Bucureşti pentru infracţiuni concurente.  

2. Prin sentinţa penală nr. 494 din 18 februarie 2016, pronunţată în dosarul penal nr. 
…/256/2015, Judecătoria Medgidia şi-a declinat, în baza art.50 rap. la art.585 alin.(2) cod procedură 
penală, competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei [...] deoarece instanţa de executare 
este Judecătoria Medgidia, însă, până la judecată, petentul a fost transferat la penitenciarul [...], 
întrucât instanţa corespunzătoare în grad în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere este 
Judecătoria [...].  

3. Prin sentinţa penală nr. 399 din 16 martie 2016, Judecătoria [...] a admis excepţia 
necompetenţei teritoriale invocată din oficiu şi a declinat, în baza art.50 rap. la art.598 alin.(2) 
coroborat cu art.597 alin.(6) cod procedură penală competenţa în favoarea Judecătoriei Medgidia, a 
constatat existenţa conflictului negativ de competenţă şi, în baza art.51 alin.(2) cod procedură penală, 
a sesizat Curtea de Apel Constanţa pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă ivit cu 
Judecătoria Medgidia; în considerente, s-a reţinut că la data de 12.11.2015, data înregistrării cererii de 
contopire pedepse, petentul [...] se afla în custodia Penitenciarului Poarta Albă, loc de deţinere situat în 
circumscripţia Judecătoriei Medgidia.  

II. Regulatorul de competenţă. 
Cauza s-a înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa la data de 18.04.2016, sub nr. 

8677/256/2015. 
Potrivit art.585 alin.(2) cod procedură penală, instanţa competenţă să dispună asupra 

modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul în care persoana 
condamnată se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul 
de deţinere. 

Cum la momentul sesizării -16.11.2015, petentul-condamnat se afla în Penitenciarul Poarta 
Albă (conform menţiunilor din cerere, de pe plic şi din adresa nr. [...]/14.12.2015 emisă de 
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administraţia Penitenciarului Poarta Albă, aflate la dosarul de la Judecătoria Medgidia), având şi un 
prim termen la Judecătoria Medgidia la data de 03.12.15, amânându-se pentru relaţii cu privire la 
hotărârile de condamnare şi mandatele de executare, competenţa revine instanţei corespunzătoare în 
grad instanţei de executare a ultimei hotărâri, în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, şi 
anume Judecătoria Medgidia, mai întâi sesizată. 

Câtă vreme legiuitorul a stabilit „competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de 
deţinere” în cazul persoanelor aflate în stare de deţinere, relevant este penitenciarul în custodia căruia 
persoana este efectiv la data sesizării, neavând relevanţă măsurile luate ulterior de către Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor cu privire la locul de executare a pedepselor.    

Prin urmare, în baza art.51 alin.(6) cod procedură penală, se va stabili competenţa în favoarea 
Judecătoriei Medgidia. 

Incheierea penală nr. 47/P/26.04.2016 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
 
13. Constituire a unei grupări infracționale specializate în procurarea, deținerea 

și comercializarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în special 
etnobotanice. Vinovăția inculpaților sub forma intenției directe. Aplicabilitatea Deciziei 
Curții Constituționale nr. 51/2016. Neîncălcarea dispozițiilor art. 6 din CEDO prin 
administrarea unei probe constând în interceptarea unor convorbiri telefonice sau a 
unor convorbiri efectuate în mediul ambiental. Limitele invocării nulităților absolute.  

 
Nu este justificată o derogare de la principiul instituit de art.147 alin.4 cod procedură penală 

(conform căruia deciziile sunt general obligatorii de la data publicării şi au putere numai pentru viitor), 
decizia nr.51/2016 a Curţii Constituţionale fiind aplicabilă cauzelor aflate pe rolul instanţelor, dar numai în 
măsura în care nu s-au depăşit termenele procedurale pentru a putea cere înlăturarea mijloacelor de probă 
despre care se susţine că sunt nelegale, fără ca publicarea deciziei să poată fi interpretată ca o „repunere în 
termen” pentru verificarea legalităţii administrării unor probe şi a efectuării unor acte. 

CEDO a stabilit că utilizarea de înregistrări nelegale aduce atingere dispoziţiilor art.8 din Convenţie 
privind respectarea vieţii private şi de familie, însă nu reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art.6 privind 
dreptul la un proces echitabil, administrarea unei probe constând în interceptarea unor convorbiri telefonice 
sau în mediul ambiental cu încălcarea dispoziţiilor legale neconducând, de plano, la încălcarea dispoziţiilor 
art.6 din Convenţie, în acest sens pronunţându-se hotărârile CEDO din cauzele Dumitru Popescu împotriva 
României, Khan contra Marii Britanii, P.G. şi J.H. contra Marii Britanii, Heglas contra Republicii Cehe, 
Bykov contra Rusiei  (v. încheierea din data de 18.03.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în 
dosar nr.2826/1/2015). 

Mijloacele de probă obţinute în urma supravegherilor tehnice nu constituie singurele mijloace de 
probă care determină reţinerea săvârşirii infracţiunilor de către inculpaţi, acestea coroborându-se şi cu alte 
mijloace de probă administrate în cauză, astfel că nu se poate reţine că stabilirea stării de fapt nu s-a făcut în 
măsură determinantă pe interceptări sau pe declaraţiile investigatorului sub acoperire şi a colaboratorului.   

Nulităţile absolute care se pot invoca în orice stare a procesului sunt în mod expres şi limitativ 
prevăzute de art.281 alin.1 lit.a) - d) cod procedură penală, nulitățile absolute prevăzute de art.281 alin.1 
lit.e),f) cod procedură penală şi nulităţile relative putându-se invoca doar până la încheierea procedurii de 
cameră preliminară, în cazul nerespectării unor dispoziţii legale intervenite în cursul urmării penale, potrivit 
art.281 alin.4 şi art.282 alin.4 lit.a) cod procedură penală.   

 
Decizia nr.51/2016 a Curţii Constituţionale 

Hotărârile CEDO din cauzele Dumitru Popescu împotriva României, Khan contra Marii Britanii,  
P.G. şi J.H. contra Marii Britanii, Heglas contra Republicii Cehe, Bykov contra Rusiei 
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Art.367 alin.6 Cod penal 
Art. 74 Cod Penal 

 
Prin sentinţa penală nr. 68/22.04.2015 a Tribunalului [...], pronunţată în dosar nr. …/88/2014, 

s-a hotărât: 
„Respinge ca neîntemeiate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpatul 

[...] (în sensul înlăturării stării de recidivă) şi de inculpatul [...] (din infracţiunea prevăzută de art. 2 
alin. 1 din Legea nr. 143/2000 în infracţiunea prev. de art. 4 alin. 1 din acelaşi act normativ). 

Admite ca întemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul [...]. 
În temeiul art. 386 Cod proc. pen. 
Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor inculpatului [...], din două infracţiuni 

prevăzute de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 şi de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu 
aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, într-o singură infracţiune, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea 
nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal. 

1. In baza art. 48 Cod Penal - art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea 
operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal 
şi art. 5 Cod penal,  
          Condamnă pe inculpatul [...], la o pedeapsă de 2 ani închisoare. 

In baza art. 367 al. 1 Cod Penal, cu aplic art. 5 Cod Penal,  
          Condamnă pe inculpatul [...], la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev 
de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe o durată de 4 ani, 
 În conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b şi art. 45 Cod Penal, contopeşte pedepsele 
aplicate inculpatului, în cea mai grea de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. 
a, şi b Cod penal, pe o durată de 4 ani, la care adaugă 8 luni închisoare (o treime din 2 ani), rezultând 
o pedeapsă de 3 ani şi 8 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, şi b Cod 
penal, pe o durată de 4 ani, 
 În temeiul art. 15 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal (de 
aplicare a art. 83 din Vechiul Cod Penal). 
         Revocă suspendarea condiţionată a executării  pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin 
sentinţa penală nr. 1023 din 3.07.2011 a Judecătoriei Braşov definitivă prin Decizia penală nr. 
1119/R/23.12.2011 a Curţii de Apel Braşov şi dispune executarea acesteia alăturat pedepsei de 3 ani 
şi 8 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe o durată de 4 
ani, 
stabilită prin prezenta hotărâre urmând să execute în final 5 ani şi 8 luni închisoare şi interzicerea 
drepturilor prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe o durată de 4 ani.  
         In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal, 
         Interzice inculpatului exerciţiul  drepturilor prev .de art. 64 lit. a, şi b Cod penal. 
         In conformitate cu art. 399 alin. 9 Cod proc. pen., şi art. 72 Cod penal, 
         Deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii de 24 ore, arestului preventiv şi a arestului la 
domiciliu începând cu data de 29.03.2014, şi până la 19.06.2014. 

1. In baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod 
penal,  

          Condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 2 ani închisoare. 
In baza art. 367 alin. 1 Cod Penal, cu aplic art. 5 Cod Penal,  

          Condamnă pe inculpatul [...], la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. 
de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe o durată de 4 ani. 
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In baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, cu aplic. art. 5 Cod penal, Condamnă pe inculpatul [...], la o pedeapsă 
de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe o durată de 4 
ani. 

În conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b şi art. 45 Cod Penal, contopeşte pedepsele 
aplicate, în cea mai grea de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, şi b Cod 
penal, pe o durată de 4 ani, la care adaugă 1 an şi 4 luni închisoare (o treime din 4 ani), rezultând o 
pedeapsă de 4 ani şi 4  luni şi interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe o 
durată de 4 ani. 
          In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal, 
          Interzice inculpatului exerciţiul  drepturilor prev. de art. 64 lit. a, şi b Cod penal.    

In conformitate cu art. 399 alin. 9 Cod proc. pen., şi art. 72 Cod penal, 
 Deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii de 24 ore, arestului preventiv şi a arestului la 
domiciliu începând cu data de 29.03.2014, şi până la19.06.2014. 

 3.  În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 41 alin. 1 şi art. 5 
Cod penal,  
          Condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 1 an închisoare. 

In baza art. 367 alin. 1 Cod Penal, cu aplic art. 41 alin. 1 şi art. 5 Cod Penal,  
          Condamnă pe inculpatul [...], la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev 
de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe o durată de 4 ani. 

În conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b şi art. 45 Cod Penal, contopeşte pedepsele 
aplicate, în cea mai grea de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, şi b Cod 
penal pe o durată de 4 ani, la care adaugă 4 luni închisoare (o treime din 1 an), rezultând o pedeapsă 
de 2 ani şi 4 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal pe o durată 
de 4 ani. 
 În temeiul art. 15 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Noului Cod Penal (în aplicarea 
art. 83 din vechiul Cod Penal ) şi cu referire la art. 43 alin. 2 Cod Penal, 
          Revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin 
sentinţa penală nr. 1584 din 21.11.2013 a Judecătoriei [...] definitivă prin nerecurare la 03.12.2013 şi 
dispune executarea acesteia alăturat pedepsei de 2 ani şi 4 luni închisoare şi interzicerea drepturilor 
prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal pe o durată de 4 ani , stabilită prin prezenta hotărâre, urmând să 
execute în final 5 ani şi 4 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, şi b Cod 
penal pe o durată de 4 ani.   
          In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal, 
          Interzice inculpatului exerciţiul  drepturilor prev .de art. 64 lit. a, şi b Cod penal.    
          In conformitate cu art. 399 alin. 9 Cod proc. pen., şi art. 72 Cod penal, 
          Deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii de 24 ore, arestului preventiv şi a arestului la 
domiciliu începând cu data de 29.03.2014, şi până la  19.06.2014. 
          4.  In baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal,  
          Condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 2 ani închisoare. 

In baza art. 367 alin. 1 Cod Penal, cu aplic art. 5 Cod Penal,  
          Condamnă pe inculpatul [...], la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev 
de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe o durată de 4 ani. 

În conformitate cu art. 38, art. 39 al.1 lit.b şi art.45 Cod Penal, contopeşte pedepsele aplicate, 
în cea mai grea de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe 
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o durată de 4 ani, la care adaugă 8 luni închisoare (o treime din 2 ani ) rezultând o pedeapsă de 2 ani 
şi 8 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe o durată de 4 
ani. 
          In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal, 
          Interzice inculpatului exerciţiul  drepturilor prev .de art. 64 lit. a, şi b Cod penal.    

In conformitate cu art. 399 alin. 9 Cod proc. pen., şi art. 72 Cod penal, 
          Deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii de 24 ore a arestului preventiv şi a arestului la 
domiciliu începând cu data de  29.03.2014, şi până la 19.06.2014. 
          5. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, şi art. 5 Cod penal,  
         Condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 2 ani închisoare. 
 In baza art.367 al.1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 Cod Penal,  
         Condamnă pe inculpatul [...], la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. 
de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe o durată de 4 ani. 
În conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b şi art. 45 Cod Penal,  contopeşte pedepsele aplicate, în 
cea mai grea de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal pe o 
durată de 4 ani, la care adaugă 8 luni închisoare (o treime din 2 ani), rezultând o pedeapsă de 2 ani şi 
8 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal pe o durată de 4 ani. 
          In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal, 
          Interzice inculpatului exerciţiul  drepturilor prev. de art. 64 lit. a, şi b Cod penal.    

In conformitate cu art. 399 alin. 9 Cod proc. pen., şi art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa 
închisorii durata reţinerii de 24 ore a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu începând cu data 
de 29.03.2014 şi până la  27.04.2014. 

6.  În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, şi art. 5 Cod penal,  
          Condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 2 ani închisoare. 

In baza art. 367 alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 Cod Penal,  
          Condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 2 ani şi închisoare şi interzicerea drepturilor 
prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe o durată de 4 ani. 
În conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b şi art. 45 Cod Penal,  Contopeşte pedepsele aplicate, în 
cea mai grea de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal pe o 
durată de 4 ani, la care adaugă 8 luni închisoare (o treime din 2 ani ), rezultând o pedeapsă de 2 ani şi 
8 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal pe o durată de 4 ani. 
          In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal, 
          Interzice inculpatului exerciţiul  drepturilor prev .de art. 64 lit. a, şi b Cod penal.    
In conformitate cu art. 399 alin. 9 Cod proc. pen., şi art. 72 Cod penal,  deduce din pedeapsa 
închisorii durata reţinerii de 24 ore, arestului preventiv şi a arestului la domiciliu începând cu data de  
29.03.2014, şi până la  27.04.2014. 

7. În baza art.16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, şi art. 5 Cod penal,  
          Condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare. 

In baza art. 367 alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 Cod Penal,  
          Condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev 
de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe o durată de 4 ani. 
În conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b şi art. 45 Cod Penal,  Contopeşte pedepsele aplicate, în 
cea mai grea de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, şi b Cod penal pe o 
durată de 4 ani, la care adaugă 6 luni închisoare, (o treime din 1an şi 6 luni ) rezultând o pedeapsă de 
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2 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal pe o durată de 
4 ani. 
          In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal, 
          Interzice inculpatului exerciţiul  drepturilor prev .de art. 64 lit. a, şi b Cod penal.    

8. În baza art.16 alin. 1 din Legea nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, şi art. 5 Cod penal,  
          Condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare. 

In baza art. 367 alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 Cod Penal,  
          Condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 2 ani şi închisoare şi interzicerea drepturilor 
prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal, pe o durată de 4 ani. 

În conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b şi art. 45 Cod Penal, 
Contopeşte pedepsele aplicate, în cea mai grea de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor 

prev de art. 66 lit. a, şi b Cod penal pe o durată de 4 ani, la care adaugă 6 luni închisoare (o treime 
din 1 an şi 6 luni), rezultând o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev 
de art. 66 lit. a, şi b Cod penal pe o durată de 4 ani. 
          In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal, 
          Interzice inculpatului exerciţiul  drepturilor prev. de art. 64 lit. a, şi b Cod penal.    

Respinge ca neîntemeiate cererile de restituire a sumelor de bani si a telefoanelor confiscate 
in cursul cercetării. 

În temeiul art. 112 lit. a Cod Penal,  
Dispune confiscarea de la inculpatul [...] a sumei de 1825 lei depusă la A.J.F.P. [...] cu 

chitanţa nr. …/14.04.2014, de la inculpatul [...] a sumei de 13.100 lei, depusă la A.J.F.P. [...] cu 
chitanţa nr. …/ 14.04.2014, a sumei de 300 euro depusă la Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Bucureşti cu chitanţa nr. …/15.04.2014 şi de la inculpatul [...] a sumei de 5345 lei depusă la 
A.J.F.P. [...] cu chitanţa nr. …/14.04.2014. 

În temeiul art. 112 lit. f Cod Penal, dispune confiscarea următoarelor bunuri:  
- 1,44 grame fragmente vegetale şi 639 punguţe etichetate „Ice Smoke”, 1,74 grame 

pulbere+130 punguţe neinscripţionate, 2,18 grame fragmente vegetale şi 38 punguţe etichetate 
„Voodoo”, 1,40 pulbere şi 165 punguţe inscripţionate „Speed”, 14 pachete de foiţă de ţigaret 
inscripţionate „Smoching de Luxe”, ridicate de la inculpatul [...]; 

- 1,90 grame pulbere, 1,31 grame fragmente vegetale şi 34 punguţe etichetate „Ice Smoke” 
ridicate din apartamentul situat în cartierul [...] – închiriat de inculpatul [...], (predate la camera de 
corpuri delicte a I.P.J. [...] in 17.04.2014). 

În temeiul art. 112 lit. b Cod Penal, dispune confiscarea următoarelor bunuri: 
… 
In temeiul art. 274 Cod proc. pen, 
 Obligă inculpaţii să plătească fiecare câte 1000 lei în folosul statului cu titlu de cheltuieli 

judiciare.” 
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin Ordonanţa nr. 6A/2013 din data de 07.11.2013 au fost autorizaţi investigatorul „[...]” şi 

colaboratorul acestuia „[...]”, iar prin Ordonanţa nr. 7A/2013 din data de 19.12.2013  a fost autorizat 
un nou colaborator autorizat, respectiv „[...]”, pentru a desfăşura activităţi specifice, sub 
supravegherea aceluiaşi investigator acoperit. 
           La data de 20.12.2013, numitul [...] a vândut colaboratorului autorizat „[...]”, cu suma totală 
de 30 lei: un pliculeţ de fragmente vegetale (inscripţionat FIRE N ICE) pentru care a plătit 10 lei 
(proba 1) şi o punguţă din material plastic transparent ce conţinea o substanţă pulverulentă de culoare 
albă, cu suma de 20 lei (proba 2) 
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           Prima punguţă avea ataşată o foiţă pentru confecţionat ţigări, iar cea de-a doua punguţă avea 
ataşat, capsat, un carton de culoare albă, neinscripţionat. 

 În urma examinării acestor plante de către Laboratorul Central de Analiză şi Profil al 
Drogurilor din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, s-a întocmit 
raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 1910613/06.02.2014, care a concluzionat că proba 1 
conţine 0,2 gr fragmente vegetale în care s-a pus în evidenţă 5-fluoro-AKB48 (5 FAKB48); 

Compusul 5-fluoro-AKB48 (5 FAKB48) face parte din clasa cannabinoizilor sintetici. 
5-fluoro-AKB48 (5 FAKB48) se regăseşte în Anexa 1 din Raportul anual 2012 al 

EMCDDA/Europol, fiind notificată în anul 2012 sistemului european de avertizare rapidă în temeiul 
Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului U.E. 

5-fluoro-AKB48 (5 FAKB48) este o „substanţă psihoactivă nouă” în înţelesul Deciziei 
205/387/JAI a Consiliului privind schimbul de informaţii, evaluarea riscurilor şi controlul noilor 
substanţe active. 

Conform Anexei 3 din Raportul anual 2011 al EMCDDA/Europol, cannabinoizii sintetici, 
numiţi şi „designer cannabinoids”,  reprezintă un grup de substanţe care au asupra organismului 
efecte asemănătoare [...]-9-Tetrahidrocannabinolului THC (principala substanţă psihotropă conţinută 
de planta Cannabis), respectiv efecte ha[...]nogene, sedative şi depresive. 

În proba nr. 1 nu s-au pus în evidenţă substanţe stupefiante sau psihotrope supuse controlului 
conform Legii nr. 143/2000. 

Proba nr. 2: 0,1 grame substanţă pulverulentă conţine ca substanţă activă Methylphenidat. 
Methylphenidat face parte din tabelul anexă nr. II din Lg 143/2000 (drog de mare risc). 
Prin procesele-verbale întocmite, investigatorul sub acoperire a precizat că o persoană 

numită „[...]” identificată ulterior ca fiind inculpatul [...], oferă spre vânzare produse etnobotanice, 
sub forma unor fragmente mărunţite de natură vegetală, care se fumează în amestec cu tutun, ori a 
unei substanţe pulverulente de culoare albă, care se prizează. Acesta solicită în schimbul unui 
pliculeţ cu astfel de produse, de cca. 0,2 gr, sume cuprinse între 10 şi 20 lei. Pliculeţele cu fragmente 
de natură vegetală conţin şi câte o foiţă pentru confecţionat ţigări. Clienţii îl contactează pe [...] pe 
telefonul mobil apelabil la nr. [...].  
 Acest număr de telefon, folosit de inculpatul [...], este folosit de câţiva ani de diferite 
persoane pentru a vinde etnobotanice. În urmă cu circa 2 - 3 ani, acest număr de telefon era folosit de 
către un anume „…”, care avea produsele etnobotanice tot de la „[...]”. 
          Periodic, în locul lui „[...]”, distribuie substanţele în cauză un anume „[...]” şi/sau un anume 
„[...]”, care răspund la acelaşi număr de telefon. Cei trei acţionează pe raza municipiului [...], în zona 
farmaciei [...] ori a Restaurantului „[...]” din cartierul [...].  
          „[...]” a racolat mai mulţi tineri, elevi, care distribuie la rândul lor produse similare.            
            Din câte a auzit de la persoane din anturajul sus-numiţilor, substanţele distribuite de către 
[...], [...], [...] şi … sunt puse la dispoziţie de un anume [...], zis „[...]”, observându-i pe aceştia, în 
repetate rânduri, întâlnindu-se în zona cartierului [...]. 
 „[...]” este foarte precaut, de obicei nu deţine pliculeţele cu substanţele în cauză asupra lui, ci 
le ascunde în diferite locaţii (scări de bloc, tufişuri, sub autoturisme, etc.) şi se asigură ca eventualii 
clienţi să nu fie însoţiţi de persoane necunoscute. În aceeaşi manieră procedează şi [...] şi [...]. 
           „[...]” deţine cantităţi importante de etnobotanice într-o încăpere/boxă situată pe casa scării de 
bloc în care locuieşte, la parter, lângă uşa de acces din spatele blocului, imediat în stânga acesteia.  

  Substanţele distribuite de către [...], [...] şi [...] sunt puse la dispoziţie de un anume [...], zis 
„[...]”. La rândul său, [...] este protejat de un anume [...], poreclit „[...]”, care nu vinde personal 
etnobotanice, însă primeşte diferite sume de bani de la [...]. 
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Colaboratorul autorizat [...] a recunoscut după fotografii pe inculpaţii [...], poreclit „[...]”, 
[...] poreclit „[...]”, [...], zis „[...]” şi [...], zis „[...]”. 

Inculpaţii [...], zis „[...]”, [...], zis „[...]”, [...], zis „[...]” şi [...] zis „[...]” au fost recunoscuţi de 
colaboratorul autorizat, după fotografie.  
 In cauză a fost admisă supravegherea tehnică a persoanelor suspectate de trafic de droguri şi 
etnobotanice şi efectuarea de percheziţii domiciliare, rezultând din procesul-verbal încheiat la 
04.03.2014 că inculpatul [...] şi [...] se întâlnesc frecvent, cel puţin o dată pe săptămână, la Centrul 
SPA al Hotelului „[...]” – aripa 4 stele, din municipiul [...].  
           Prin încheierea nr. 12/05.03.2014 din dosarul nr. 533/88/2014 al Tribunalului [...] s-a 
încuviinţat supravegherea tehnică a inculpaţilor [...] şi [...], la Centrul SPA al Hotelului „[...]” – aripa 
4 stele, din municipiul [...], relevante pentru cauză, pe o perioadă de 28 zile, începând de la data de 
05.03.2014, ora 16.00, până la data de 02.04.2014, ora 16.00.   
 Din procesul-verbal încheiat la data de 13.03.2014 de un lucrător al poliţiei judiciare – 
delegat să efectueze actele de urmărire penală în prezenta cauză – a rezultat că inculpaţii [...] [...] şi 
[...] folosesc şi alte numere de telefon. 
 La percheziţiile autorizate şi efectuate la data de 29.03.2014, au fost identificate substanţe 
psihotrope şi produse susceptibile  a avea efecte psihoactive, după cum urmează: 

De la locuinţa lui [...], precum şi din autoturismul folosit de acesta, s-au ridicat fragmente 
vegetale, iar concluziile raportului de expertiză nr. 2487256/03.04.2014 întocmit de Laboratorul 
Central de Analiză şi Profil al Drogurilor au evidenţiat, după efectuarea analizelor de laborator, 
următoarele: proba nr. 1 – fragment de substanţă solidă cu aspect de rezină, de culoare verde – oliv, 
este constituită din 0,20 grame Rezină de Cannabis; în proba nr. 2 (o mochetă de culoare neagră) s-a 
pus în evidenţă ∆9, - TCH; în proba nr. 3 (dispozitiv metalic pentru mărunţirea plantelor) s-a pus în 
evidenţă ∆9, - TCH.  

În probele nr. 1, 2 şi 3 s-a pus în evidenţă ∆9- Tetrahidrocannabinol (∆9, - TCH) substanţă 
psihotropă, biosintetizată de plantă Cannabis.  

Rezina de cannabis face parte din Tabelul – Anexă nr. III din Legea nr. 143/2000 pentru 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

 De la locuinţa lui [...] s-au ridicat 1013 plicuri cu fragmente vegetale mărunţite şi substanţă 
pulverulentă de culoare albă, după cum urmează: 650 punguţe din material plastic transparent, 
etichetate „ICE SMOKE”; 140 punguţe din material plastic transparent, etichetate cu carton de 
culoare albă, neinscripţionate; 175 punguţe din material plastic transparent, etichetate cu carton de 
culoare albă, inscripţionate „Speed”; 48 punguţe din material plastic transparent, etichetate 
„VooDoo”. 
        Concluziile raportului de expertiză nr. 2487257/01.04.2014 întocmit de Laboratorul Central de 
Analiză şi Profil al Drogurilor au evidenţiat, după efectuarea analizelor de laborator, următoarele:  
 Proba nr. 1 (fragmente vegetale mărunţite ambalate în 650 punguţe din material plastic 
transparent, etichetate „ICE SMOKE”) este constituită din 110,5 grame fragmente vegetale  în care s-
a pus în evidenţă AKB-48F.  
 Proba nr. 2a (substanţă pulverulentă de culoare albă ambalată în 140 punguţe din material 
plastic transparent, etichetate cu carton de culoare albă, neinscripţionate) este constituită din 26,32 
grame pulbere în care s-a pus în evidenţă Ethylphenidate; 
 Proba nr. 2b (substanţă pulverulentă de culoare albă ambalată în 175 punguţe din material 
plastic transparent, etichetate cu carton de culoare albă, inscripţionate „Speed”) este constituită din 
26,48 grame pulbere  în care s-a pus în evidenţă Ethylphenidate; 
 Proba nr. 3 (fragmente vegetale mărunţite ambalate în 48 punguţe din material plastic 
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transparent, etichetate „Voodoo”) este constituită din 13,10 grame fragmente vegetale în care s-a pus 
în evidenţă AKB-48F. 

  În probele înaintate nu s-au pus în evidenţă substanţe supuse controlului conform Legii nr. 
143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu completările 
şi modificările ulterioare. 

  Compusul AKB-48F face parte din clasa cannabinoizilor sintetici. 
 AKB-48F şi Ethylphenidate sunt „substanţe psihoactive noi” în înţelesul Deciziei 

2005/387/JAI a Consiliului.  
   Din apartamentul situat în [...] – proprietatea lui [...], închiriat de către inculpatul [...] – s-au 

ridicat fragmente vegetale mărunţite şi substanţă pulverulentă de culoare albă, după cum urmează: 16 
plicuri de culoare albă, plastifiate şi 44 plicuri de culoare albă, plastifiate, inscripţionate „ICE 
SMOKE”.  
        Concluziile raportului de expertiză nr. 2487254/01.04.2014 întocmit de Laboratorul Central de 
Analiză şi Profil al Drogurilor au evidenţiat, după efectuarea analizelor de laborator, următoarele: 
proba nr. 1 (substanţă pulverulentă de culoare albă ambalată în 16 punguţe din material plastic 
transparent) este constituită din 2,05 grame pulbere în care s-a pus în evidenţă Ethylphenidate; proba 
nr. 2  (fragmente vegetale mărunţite ambalate în 44 punguţe din material plastic transparent, 
etichetate „ICE SMOKE”) este constituită din 8,25 grame fragmente vegetale  în care s-a pus în 
evidenţă AKB-48F.  

  În probele înaintate nu s-au pus în evidenţă substanţe supuse controlului conform Legii nr. 
143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu completările 
şi modificările ulterioare. 

Compusul AKB-48F face parte din clasa cannabinoizilor sintetici. 
AKB-48F(N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3carboxamide) se regăseşte în 

Anexa 1 „Substanţe psihoactive noi notificate pentru prima dată în 2012 sistemului european de 
avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului” din Raportul Anual 2012 al 
EMCDD/Europol şi Raportul Anual 2011 al EMCDD/Europol.  

 S-a constatat că unele din telefoanele mobile găsite în imobilele în care s-au efectuat 
percheziţiile domiciliare au fost folosite de către inculpaţi în scopul comiterii infracţiunilor pentru 
care sunt cercetaţi, date fiind convorbirile telefonice interceptate. 
… 
 În urma efectuării percheziţiei suportului de date informatice din sistemului informatic găsit 
în apartamentul inculpatului [...], au fost identificate imagini – materializate în planşele fotografice 
depuse la dosar – din care rezultă că, la data de 29.11.2013, inculpatul se afla în acel imobil, 
împreună cu o tânără, confecţionând – cu ajutorul unui grinder - ţigarete din fragmentele vegetale de 
culoare verde – oliv, aflate pe masă, şi prizând o substanţă pulverulentă de culoare albă. 
 La locuinţa inculpatului [...] s-au găsit 8 cutii ce conţin, fiecare, câte 24 cutiuţe cu foiţe pentru 
confecţionat ţigări, inscripţionate Smoching Deluxe, 1 agendă şi 2 fragmente de hârtie ce conţin 
evidenţe ale produselor etnobotanice distribuite.  
          Pe aceste înscrisuri erau notate: numărul şi categoria pliculeţelor distribuite („FU” – fragmente 
vegetale pentru fumat şi „PR” - praf/pulbere pentru prizat), zilele în care se realiza distribuirea şi 
unele peroanele care primeau aceste produse. 
 La locuinţa lui [...] au fost identificate şi ridicate: 5 pachete inscripţionate 101 Premium Slim 
ce conţin foiţe pentru confecţionat ţigări, 1 caiet ce conţine evidenţe ale unor  produse etnobotanice şi 
2 coli A4 ce conţin etichete cu adeziv, inscripţionate Chocolate. 
 Raportul de expertiză criminalistică nr. 117931/08.04.2014 întocmit de IPJ [...] – Serviciul 
Criminalistic a concluzionat că una dintre urmele papilare ridicate la data de 29.03.2014 cu ocazia 
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percheziţiei domiciliare efectuate  la locuinţa lui [...], de pe str. …,  a fost creată de degetul mare de 
la mâna stângă a numitului [...]. 
 Interceptările au evidenţiat conexiunile dintre inculpaţi şi rolul acestora în cadrul grupului, 
fiind evidentă dirijarea activităţilor de aprovizionare şi distribuire a produselor cu efecte psihoactive 
de către inculpaţii [...] şi [...] şi pe care de consecinţă strângerea banilor rezultaţi din activitatea 
grupului. Implicit este demonstrată existenţa elementelor constitutive ale infracţiunii prev. de art. 367 
Cod Penal.  Întrucât a fost contestată existenţa acestei infracţiuni se impune precizarea faptului că 
elementele de fapt ce rezultă din probele administrate dovedesc existenţa unui grup infracţional 
întrucât inculpaţii au conlucrat, au folosit aceleaşi telefoane pe care le-au schimbat între ei, pe rând, 
pentru a vinde produsele cu efecte psihoactive. Din interceptări a rezultat în mod evident, aşa cum s-
a mai arătat, că unii dintre inculpaţi erau numiţi „…” şi dispuneau cu privire la aprovizionarea şi 
distribuirea acestor produse iar alţii executau. Este adevărat că datorită necooperării inculpaţilor nu 
au putut fi stabilite toate aspectele, de exemplu, de către cine şi cum erau racolaţi noii membri ai 
grupului, cum se realiza protecţia celor care vindeau, sau dacă toţi membrii se cunoşteau, dar această 
situaţie nu poate conduce la concluzia inexistenţei grupului infracţional organizat. 
 Instanţa de fond a constatat că inculpaţii nu au înţeles pericolul social al faptelor comise, au 
ignorat consecinţele acestor fapte sub aspectul răspunderii penale, au înţeles să se solidarizeze 
refuzând orice colaborare cu organele judiciare. Chiar şi inculpaţii care ar fi dorit să se prevaleze de 
beneficiile procedurii simplificate, atunci când au fost ascultaţi cu privire la faptele pe care susţineau 
că le recunosc în totalitate, au evitat să dea detalii despre modul în care au acţionat, sfârşind prin a 
nega fie existenţa grupului infracţional, fie a efectuării de operaţiuni de etnobotanice.   
 Pentru considerentele expuse, prima instanţă a dispus respingerea ca neîntemeiate a cererilor 
de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpatul [...] (în sensul înlăturării stării de recidivă) 
şi de inculpatul [...] (din infracţiunea prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 în 
infracţiunea prev. de art. 4 alin. 1 din acelaşi act normativ). 

In temeiul art. 386 Cod proc. pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor 
inculpatului [...], din două infracţiuni prevăzute de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 şi de art. 16 
alin. 1 din lg. nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, într-o singură infracţiune, prevăzută 
de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal. 

La individualizarea pedepselor aplicate inculpaţilor prima instanţă a avut în vedere conform 
art. 74 cod penal împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, starea de pericol creată pentru 
valorile sociale ocrotite, consecinţele infracţiunilor respectiv, impactul produselor cu efecte 
psihoactive asupra populaţiei tinere, motivul săvârşirii infracţiunilor, acela de obţinere a profiturilor 
băneşti, conduita nesinceră după săvârşirea infracţiunilor şi în timpul procesului penal, nivelul de 
educaţie, vârsta situaţia familială şi socială a inculpaţilor. 

Aşadar, întinderea şi intensitatea represiunii penale trebuie să fie determinată în raport de 
importanţa valorilor sociale lezate dar şi de persoana inculpaţilor şi atitudinea lor faţă de urmările 
faptelor. Nu poate fi pierdută din vedere amploarea infracţiunilor legate de traficul de etnobotanice şi 
droguri din ultima perioadă care continuă să fie comise în ciuda condamnărilor suferite de unii 
inculpaţi ori de persoanele aflate în cercul lor de cunoştinţe. 

 Astfel, instanţa de fond a constatat că nu există temeiuri pentru a se putea reţine în cazul 
inculpaţilor că aplicarea unor pedepse este suficientă, că aceştia se vor îndrepta chiar dacă nu execută 
pedepsele efectiv, doar prin supravegherea conduitei lor într-o perioadă determinată. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel inculpaţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...]. 
Curtea reţine că dezbaterile în apel au avut loc la termenul din 16.02.2016, dispunându-se 

amânarea pronunţării pentru ca avocaţii aleşi ai inculpaţilor să depună concluzii scrise la dosar. 
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În termenul de amânare a pronunţării, avocatul ales al inculpatului [...] a solicitat repunerea 
cauzei pe rol pentru a se pune în discuţia părţilor  o cerere de excludere a probelor obţinute în baza 
proceselor verbale de redare a activităţilor de supraveghere, respectiv volumele III, IV şi V de 
urmărire penală, în baza Deciziei nr. 51/16.02.2016 a Curţii Constituţionale a României, decizie 
publicată în Monitorul Oficial după termenul din data de 16.02.2016 când s-au pus concluzii în apel.  

Curtea a admis cererea de repunere pe rol a cauzei, fixându-se termen pentru data de 
12.04.2016, termen la care s-au reluat dezbaterile, susţinându-se concluziile puse pe fondul apelului 
la termenul din 16.02.2016 însă părţile au pus concluzii şi pe cererea de excludere a probelor 
obţinute în baza proceselor verbale de redare a activităţilor de supraveghere, respectiv volumele III, 
IV şi V de urmărire penală, în baza Deciziei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale a României. 

Astfel, avocatul ales al inculpatului [...] a făcut referire la momentul în care se solicită 
instanţelor excluderea probelor obţinute în baza acelor procese verbale în referire la chestiunea legată 
de camera preliminară, făcându-se referire la trei aspecte: două dintre acestea reprezintă trimiterea la 
paragraful 52 din  Decizia Curţii Constituţionale, unde se arată faptul că respectiva decizie este 
aplicabilă cauzelor aflate pe rolul instanţelor, fără a se face nici o distincţie între cauzele aflate în 
procedura de cameră preliminară şi cele aflate în primă instanţă sau în apel; a doua chestiune pe care 
o apreciază mai puţin importantă se referă la faptul că apărarea nu avea cum să prevadă la momentul 
la care în această cauză s-a parcurs procedura de cameră preliminară faptul că acest text de lege va fi 
declarat neconstituţional; o chestiune importantă cu privire la aspectul legat de momentul la care se 
exclud probele, respectiv camera preliminară, este tocmai art. 342 având ca titlu: Obiectul în camera 
preliminară, acolo unde se arată verificarea legalităţii administrării probelor; această procedură are ca 
obiect verificarea legalităţii administrării probelor de către organele de urmărire penală; s-a precizat 
că în decizia Curţii Constituţionale s-a arătat, prin raportare şi la art. 55 alin. 1, dar şi din art. 13 din 
Legea 14/1992, faptul că Serviciul Român de Informaţii nu este organ de urmărire penală sau de 
cercetare penală, deci teza ultimă din art. 342 apare ca nefiind aplicabilă Serviciului Român de 
Informaţii; prin urmare, se pune problema dacă, prin punerea în executare a mandatului de 
supraveghere tehnică în baza art. 142 alin. 1, Serviciul Român de Informaţii a administrat o probă, 
pentru că textul de la art. 342 se referă la verificarea legalităţii administrării probelor; s-a apreciat că 
administrarea probelor se realizează sau se obţine prin procedee probatorii, iar punerea în executare a 
mandatului de supraveghere tehnică este un procedeu probator astfel cum s-a stabilit şi de Curtea 
Constituţională, iar rezultatul acesteia este procesul verbal de redare al respectivei activităţi.  

Făcând trimitere la art. 102 alin. 3 Cpp, acest text de lege face referire la trei chestiuni: 
dispunerea, autorizarea şi administrarea probelor; în paragraful nr. 32 din Decizia nr. 51/2016 se mai 
face referire la o altă noţiune: consemnarea respectivelor activităţi; din analiza tuturor acestor texte 
de lege, rezultă faptul că, prin punerea în executare a mandatului de supraveghere s-a administrat o 
probă, iar proba respectivă a fost administrată de către Serviciul Român de Informaţii care nu este 
organ de urmărire penală şi, în acest context, art. 342 nu este aplicabil acestei situaţii, putând fi pusă 
în discuţia participanţilor în procesul penal oricând, nu numai în procedura de cameră preliminară, 
excluderea probelor administrate de către alte organe decât organul de urmărire penală; de aceea, 
apreciază că Decizia Curţii Constituţionale este aplicabilă şi situaţiei de faţă; în ceea ce privește 
nulitatea care ar interveni în situaţia ivită, s-a susţinut că din considerentele Deciziei 51/2016, 
completate şi cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 383/2015, unde la paragrafele nr. 20 şi 22 se 
analizează foarte clar cele trei noţiuni: probă, mijloc de probă, procedeu probator, reiese că o probă 
este nelegală dacă mijlocul de probă sau procedeul probator prin care acea probă a fost autorizată, 
obţinută sau administrată este la rândul lui nelegal; regimul nulităţilor se aplică doar mijloacelor de 
probă şi procedeelor  probatorii şi nu probelor în sine, pentru că probele sunt elemente de fapt; prin 
raportare la art. 281 Cpp, nu ar putea să indice un caz în care situaţia ivită s-ar putea încadra şi ar 
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constitui o nulitate absolută, urmând ca instanţa să analizeze dacă punerea în executare a unui 
mandat de supraveghere de către un organ necompetent, care nu este un organ de urmărire penală, 
este o nulitate absolută sau o nulitate relativă; s-a susţinut că există o vătămare suferită de către 
inculpat care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea actului, conform dispoziţiilor art. 282 alin. 
1 Cpp, având în vedere că probele obţinute nelegal sunt un indiciu de proces neechitabil în ansamblul 
său, vătămarea constând în faptul că nu s-a garantat inculpatului dreptul la un proces echitabil; prin 
faptul că s-a procedat la aceste interceptări de către un organ necompetent, s-a adus atingere 
dreptului la viaţă privată, de familie şi a respectării secretului corespondenţei în ceea ce-l priveşte pe 
inculpat; s-a făcut referire la cauza Niţescu contra României din 22.09.2015, în care s-a constatat 
faptul că atât probele au fost nelegale, cât şi procedura în ansamblu nu a fost echitabilă, una dintre 
chestiunile reţinute de Curtea de la Strasbourg a fost chiar faptul că, pe parcursul acestei proceduri, 
chestiune care se aplică şi acestei proceduri, s-a refuzat de către instanţe expertizarea respectivelor 
suporturi care conţineau interceptarea; s-a arătat că, în prezenta cauză a solicitat o expertiză de voce 
şi vorbire şi să se stabilească dacă respectivele suporturi care conţin interceptările sunt originale, 
dacă s-a intervenit asupra lor şi dacă respectivele interceptări aparţin inculpatului [...], precizând că i 
s-a dat posibilitatea de a efectua doar o expertiză de voce şi vorbire care a avut doar obiectivul de a 
se stabili dacă vocea respectivă este a inculpatului [...], dar i s-a refuzat dreptul de a expertiza 
autenticitatea respectivelor interceptări sau dacă s-a intervenit asupra lor în vreun mod; pe de altă 
parte, o altă perspectivă a jurisprudenţei CEDO, în cauza Dumitru Popescu contra României din 
2007, unde s-a reţinut că, deşi probele, interceptările au fost realizate fără mandat, probele pot fi 
folosite dacă se coroborează cu alte mijloace de probă, însă  în prezenta cauză, cel puţin în ceea ce 
priveşte infracţiunea prevăzută de art. 367 alin. 1 Cpp, probatoriul şi probele esenţiale, inclusiv în 
sentinţa apelată, sunt acele procese verbale de redare a activităţilor de supraveghere tehnică, 
neexistând astfel nici un alt mijloc de probă care să ofere probe certe că într-adevăr s-a săvârşit 
infracţiunea prevăzută de art. 367 alin. 1 Cpp; s-a mai făcut referire la disp. art. 103 alin. 3 Cpp unde 
se arată că condamnarea nu poate fi dispusă sau nu se poate baza într-o măsură determinantă pe 
declaraţiile investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor acestora, pentru că aceştia sunt agenţi ai 
statului.  

Avocaţii celorlaţi inculpaţi au susţinut concluziile formulate de către avocatul ales al 
inculpatului [...] cu privire la cerere de excludere a probelor obţinute în baza proceselor verbale de 
redare a activităţilor de supraveghere. 

La termenul din data 12.11.2015, inculpaţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...] au precizat 
personal că nu doresc să dea declaraţie în faţa instanţei de apel, fiecare dintre aceşti inculpaţi uzând 
de dreptul la tăcere prev. de art.83 lit.a) cod procedură penală. 

În apel s-au depus la dosar înscrisuri în circumstanţiere pentru inculpaţi; la solicitarea 
inculpatului [...], s-a mai depus înregistrarea şedinţei din data de 15.04.2015 şi o copie a caietului 
grefierului de şedinţă referitor la ultimul cuvânt al acestuia în faţa instanţei de fond. 

La dosar s-a depus şi o copie a deciziei Curţii Constituţionale nr.782/17.11.2015 prin care s-a 
respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate invocată de către inculpatul [...] şi s-a 
constatat că dispoziţiile art.39 alin.1 lit.b) cod penal sunt constituţionale în raport cu criticile 
formulate (f.194-197 dosar apel). 

De asemenea, în apel, la termenul din data de 10.12.2015 a fost reaudiat investigatorul sub 
acoperire [...] iar la termenul din data de 07.01.2016 a fost audiat colaboratorul [...]. 

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 fondate doar apelurile formulate de către inculpaţii [...], [...], [...], [...] şi [...] 
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sub aspectul individualizării judiciare a modalităţii de executare a pedepsei pentru 
următoarele: 

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

Se impune mai întâi examinarea cererii de excludere a probelor obţinute în baza proceselor 
verbale de redare a activităţilor de supraveghere, respectiv volumele III, IV şi V de urmărire penală, 
în baza Deciziei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale a României. 

Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel invocate de către inculpatul [...] 
(susţinute şi de ceilalţi inculpaţi) privind efectele deciziei nr.51/2016 a Curţii Constituţionale. 

Astfel, în ceea ce priveşte aplicabilitatea deciziei nr.51/2016 a Curţii Constituţionale, Curtea 
reţine că practica judiciară este constantă în sensul că o derogare de la principiul instituit de art.147 
alin.4 cod procedură penală (conform căruia deciziile sunt general obligatorii de la data publicării şi 
au putere numai pentru viitor) nu este justificată, decizia nr.51/2016 a Curţii Constituţionale fiind 
aplicabilă cauzelor aflate pe rolul instanţelor, dar numai în măsura în care nu s-au depăşit termenele 
procedurale pentru a putea cere înlăturarea mijloacelor de probă despre care se susţine că sunt 
nelegale, fără ca publicarea deciziei să poată fi interpretată ca o „repunere în termen” pentru 
verificarea legalităţii administrării unor probe şi a efectuării unor acte. 

Examinându-se eventualitatea încălcării dreptului la un proces inechitabil (raportat la 
dispoziţiile Convenţiei şi a jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg) şi necesitatea aplicării sancţiunii 
excluderii prin raportare la gravitatea încălcării dreptului unui inculpat în procesul de administrare 
probatoriului, la impactul pe care caracterul nelegal al probei îl poate avea cu privire la credibilitatea 
mijlocului de probă, precum şi la importanţa pe care mijlocul de probă o prezintă în susţinerea 
acuzării, s-a constatat că CEDO a stabilit că utilizarea de înregistrări nelegale aduce atingere 
dispoziţiilor art.8 din Convenţie privind respectarea vieţii private şi de familie, însă nu reprezintă o 
încălcare a dispoziţiilor art.6 privind dreptul la un proces echitabil, administrarea unei probe 
constând în interceptarea unor convorbiri telefonice sau în mediul ambiental cu încălcarea 
dispoziţiilor legale neconducând, de plano, la încălcarea dispoziţiilor art.6 din Convenţie, în acest 
sens pronunţându-se hotărârile CEDO din cauzele Dumitru Popescu împotriva României, Khan 
contra Marii Britanii, P.G. şi J.H. contra Marii Britanii, Heglas contra Republicii Cehe, Bykov contra 
Rusiei  (v. încheierea din data de 18.03.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosar 
nr.2826/1/2015). 

Curtea mai constată că mijloacele de probă obţinute în urma supravegherilor tehnice nu 
constituie singurele mijloace de probă care determină reţinerea săvârşirii infracţiunilor de către 
inculpaţi, acestea coroborându-se şi cu alte mijloace de probă administrate în cauză şi care vor fi 
expuse mai jos (declaraţii de martori, procese verbale de efectuare a percheziţiilor domiciliare, 
declaraţiile unor coinculpaţi ş.a.), astfel că nu se poate reţine că stabilirea stării de fapt nu s-a făcut în 
măsură determinantă pe interceptări sau pe declaraţiile investigatorului sub acoperire şi a 
colaboratorului.   

Curtea constată că nu sunt întemeiate nici motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a 
susţinut că procedura în ansamblu a fost inechitabilă (raportat la hotărârea CEDO în cauza Niţescu 
împotriva României); Curtea constată că această Hotărâre CEDO nu este aplicabilă în cauză, având în 
vedere că în faţa instanţei de fond s-a efectuat o expertiză de voce şi vorbire prin care s-a 
concluzionat că vocea înregistrată în convorbirile telefonice menţionate în tabelul 1 aparţin 
inculpatului [...] cu o probabilitate foarte ridicată în înregistrările nr.3 şi 6, cu o probabilitate ridicată 
în înregistrarea nr.2, respectiv cu o probabilitate predominantă în înregistrările nr.4,5 şi 7. 
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Curtea apreciază că nu se impunea şi efectuarea unei expertize privind autenticitatea 
respectivelor interceptări sau dacă s-a intervenit asupra lor în vreun mod, această expertiză nefiind 
utilă soluţionării cauzei în condiţiile în care inculpatul [...] (care a avut posibilitatea audierii 
convorbirilor interceptate) nu a contestat în nici un fel conţinutul acestor convorbiri; aceleaşi 
argumente sunt valabile şi pentru ceilalţi inculpaţi.   

Pe de altă parte, Curtea mai reţine că prin încheierea din 18.06.2014 a Tribunalului [...], în 
procedura de cameră preliminară s-a constat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi 
a efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii.  

Curtea mai constată că nulităţile absolute care se pot invoca în orice stare a procesului sunt în 
mod expres şi limitativ prevăzute de art.281 alin.1 lit.a) - d) cod procedură penală, nulitățile absolute 
prevăzute de art.281 alin.1 lit.e),f) cod procedură penală şi nulităţile relative putându-se invoca doar 
până la încheierea procedurii de cameră preliminară, în cazul nerespectării unor dispoziţii legale 
intervenite în cursul urmării penale, potrivit art.281 alin.4 şi art.282 alin.4 lit.a) cod procedură penală.   

Pentru reţinerea stării de fapt şi a vinovăţiei inculpaţilor, Curtea are în vedere următoarele 
mijloace de probă administrate în cauză:  

 
   I.  Cu privire la inculpatul [...] 

Din coroborarea mijloacelor de probă Curtea constată că reiese în mod cert activitatea 
infracţională a acestui inculpat, constând în implicarea acestuia atât în activitatea de coordonare a 
grupului infracţional în calitatea de coautor, cât şi în activitatea de efectuare fără drept de operaţiuni 
cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive, în calitate de complice, în mod repetat, în baza 
aceleaşi rezoluţii infracţionale. 
 Curtea constată că în mod întemeiat instanţa de fond a reţinut că elementele de fapt ce se 
desprind din analiza acestor convorbiri telefonice se coroborează cu aspectele consemnate în 
procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire din care rezultă că inculpatul [...] „nu 
vinde personal etnobotanice, însă primeşte diferite sume de bani de la [...]”. 
 Curtea reţine că în declaraţia dată în apel de către investigatorul sub acoperire [...] acesta a 
precizat că inculpatul [...] avea rolul de a asigura protecţia celorlalţi inculpaţi, că acesta intervenea 
când dealerii erau agresaţi de către clienţi, aspecte pe care îl cunoaşte de colaboratorul [...] şi de la 
surse neautorizate, însă în procesele verbale întocmite nu a detaliat anumite împrejurări expuse de 
către colaboratorul [...] pentru a nu-l desconspira; Curtea mai reţine că fiind audiat în faţa instanţei de 
apel colaboratorul [...] l-a recunoscut pe inculpatul [...] ca fiind cel poreclit „[...]”, despre care ştia că 
şi vinde etnobotanice în cartierul … din Mun. [...], aspect perceput atât personal cât şi de la alte 
persoane, colaboratorul precizând că consumator de substanţe etnobotanice. 
 Curtea constată că în urma incidentului cu proprietarul apartamentului închiriat în cartierul 
[...], pe str. [...], respectiv martorul [...], inculpatul [...], luând legătura cu inculpatul [...] i-a spus ce au 
de făcut, rezultând din aceste convorbiri (10.02.2014, ora 16,58; 11.02.2014, ora 15,53; 13.02.2014, 
ora 12,42; 10.03.2014, ora 17,02) interesul manifestat de cei doi inculpaţi cu privire la accesul în 
apartamentul închiriat dar şi necesitatea închirierii unui alt spaţiu, în aceeaşi zonă, ca să servească 
nevoilor grupării, legate de efectuarea operaţiunilor cu substanţe psihoactive (convorbirea din 
28.03.2014, ora 13,45): … 
 Curtea reţine că în mod corect instanţa de fond a constatat că în declaraţiile date în faţa 
instanţei de fond, inculpatul [...] a recunoscut faptul că în perioada noiembrie 2013 – martie 2014, a 
constituit împreună cu inculpatul [...] grupul infracţional în scopul distribuirii de etnobotanice, la care 
au aderat şi ceilalţi inculpaţi, arătând că îl cunoaşte pe inculpatul [...] încă din armată şi sunt prieteni.  
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 În ceea ce priveşte infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de 
art.367 alin.1 cod penal, Curtea reţine că este incriminată „Iniţierea sau constituirea unui grup 
infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup”. 
 Curtea constată că grupul infracţional organizat este definit prin alin.6 al art.367 cod penal: 
„Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din trei sau mai multe 
persoane constituit pentru o anumită perioadă de timp şi pentru a acţiona în mod coordonat în 
scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni”.  

  Din probatoriul examinat mai sus cu privire la inculpatul [...] dar şi probatoriul ce va fi 
examinat cu privire la ceilalţi inculpaţi, Curtea reţine că inculpaţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi 
[...] au constituit o grupare infracţională specializată în procurarea, deţinerea şi comercializarea de 
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în special etnobotanice. 

Din coroborarea mijloacelor de probă reiese că  inculpaţii [...], [...] au fost coordonatori 
acestui grup infracţional, în timp ce ceilalţi au distribuit în perioada amintită substanţe cu efecte 
psihoactive mai multor tineri din municipiul [...], activitate desfăşurată în special în zona Farmaciei 
„[...]” din cartierul [...] dar şi în zona Restaurantului „[...]” de pe str. [...]; pentru desfăşurarea 
activităţilor infracţionale de distribuire a produselor cu efecte psihoactive în apropierea Farmaciei 
„[...]” din cartierul [...], inculpatul [...] a închiriat de la martorul [...] apartamentul de pe str. [...], 
chiria şi utilităţile fiind plătite şi de inculpatul [...]. 

Faţă de starea de fapt reţinută, Curtea reţine că sunt îndeplinite cerinţele grupului infracţional 
organizat prevăzute de art.367 alin.6 cod penal, având în vedere că acest grup a fost format din 8 
persoane (deci mai mult de 3 persoane), grupul având o anumită structură (în sensul că inculpaţii [...], 
[...] au fost coordonatori acestui grup infracţional iar inculpaţii [...], [...], [...], [...], [...] şi [...] au avut 
un rol de distribuţie a substanţelor cu efecte psihoactive către mai mulţi tineri din municipiul [...], toţi 
inculpaţii acţionând astfel în mod coordonat pentru procurarea, deţinerea şi comercializarea de 
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în special etnobotanice, în Mun. [...], iar inculpatul 
[...] a şi spijinit activitatea acestui grup infracţional prin închirierea apartamentului de pe [...], 
proprietatea martorului [...], scopul închirierii acela de a servi nevoilor personale ale inculpatului [...], 
ci ale grupului infracţional. 

Nu este întemeiată apărarea acestuia prin care nu a recunoscut rolul său de coordonator, 
sprijinul acordat în distribuirea de etnobotanice şi implicarea altor participanţi, arătând în mod 
nesincer că apartamentul de pe Aleea [...] din cartierul [...] a fost închiriat de inculpatul [...] pentru 
nevoile sale personale, aspect care este contrazis în mod clar de conţinutul convorbirii expuse mai 
sus. 
 Curtea mai reţine că inculpatul [...] a menţionat că referirile la cuvinte precum: „ice”, 
„prafuri”, „role”, „albastru”, „verde” din convorbirile sale telefonice purtate cu ceilalţi inculpaţi (şi 
nu numai) în perioada noiembrie 2013 – martie 2014 se refereau la produsele etnobotanice. 
 Curtea apreciază că nu sunt întemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a 
solicitat achitarea acestuia, raportat atât la mijloacele de probă examinate mai sus precum şi la 
declaraţiile date în faţa instanţei de fond de către acest inculpat prin care a recunoscut faptul că în 
perioada noiembrie 2013 – martie 2014, a constituit împreună cu inculpatul [...] grupul infracţional în 
scopul distribuirii de etnobotanice, la care au aderat şi ceilalţi inculpaţi.  
  
 II. Cu privire la inculpatul [...]  

… 
 În consecinţă, Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin 
care s-a solicitat schimbarea încadrării juridice din art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 în art. 4 alin. 
1 din acelaşi act normativ, întrucât deţinerea drogurilor de risc pentru consum propriu nu este probată 
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ci dimpotrivă, inculpatul [...] realiza venituri din traficul de asemenea substanţe, transportându-le şi 
cu autoturismul, deţinând şi un dispozitiv de mărunţit, aspecte ce determină concluzia deţinerii 
drogurilor în vederea traficului şi nu a consumului.  
 Faţă de starea de fapt reţinută mai sus şi aspectele expuse la pct.I referitor la caracteristicile 
grupului infracţional organizat ce face obiectul prezentului dosar, Curtea constată că nu sunt 
întemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a solicitat în temeiul art.16 lit.c) cod 
procedură penală achitarea acestuia pentru cele 2 infracţiuni pentru care a fost trimis în judecată.  
 
 III.    Cu privire la inculpatul [...] 

Curtea reţine că inculpatul [...] a aderat în luna niembrie 2013 la grupul infracţional constituit 
de inculpatul [...] şi [...] şi în perioada noiembrie 2013 – martie 2014 a înlesnit activitatea 
infracţională de distribuire a produselor susceptibile a avea efecte psihoactive închiriind în acest scop 
un apartament în cartierul [...], în apropierea farmaciei „[...]”, respectiv pe [...], de la martorul [...]. 
 Curtea constată că implicarea inculpatului [...] în activitatea infracţională a grupului, de 
deţinere şi distribuire de produse susceptibile a avea efecte psihoactive este demonstrată şi de 
rezultatele percheziţiilor efectuate în cauză. 
 Instanţa de fond a reţinut în mod corect că inculpatul [...] a fost condamnat prin sentinţa 
penală nr. 1584 din 21.11.2013 a Judecătoriei [...], definitivă la 03.12.2013 la o pedeapsă de 3 ani 
închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe o durată de 5 ani ce constituia 
termenul de încercare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, însă sentinţa de condamnare nu poate viza decât actele materiale 
comise până la 1 august 2013 (dată la care a avut loc ultimul act material) şi probabil datorită acestei 
condamnări, inculpatul [...] s-a implicat mai „discret” decât ceilalţi inculpaţi în distribuirea directă de 
etnobotanice, dar cu toate acestea şi-a continuat activitatea infracţională, aşa cum rezultă din probele 
amintite. 
 În consecinţă, Curtea reţine că inculpatul [...], ulterior condamnării sale prin sentinţa penală 
nr. 1584 din 21.11.2013 a Judecătoriei [...], definitivă la 03.12.2013, în perioada noiembrie 2013 – 
martie 2014, cunoscând efectul produselor etnobotanice a continuat să deţină şi să efectueze 
operaţiuni cu aceste produse şi s-a implicat în activitatea grupului infracţional din care făceau parte 
ceilalţi inculpaţi a aderat la acest grup acţionând în sensul sprijinirii activităţii sale, întrucât a 
închiriat de la [...] apartamentul de pe Aleea [...], a căutat să închirieze un alt spaţiu, tot pentru 
nevoile grupului infracţional atunci când proprietarul primului apartament le-a cerut să-l elibereze, a 
distribuit produse susceptibile a avea efecte psihoactive răspunzând la numărul de telefon [...] şi a 
îndrumat persoanele interesate să cumpere etnobotanice în locul în care puteau cumpăra, respectiv în 
zona farmaciei „[...]”. 
 Curtea mai reţine că la judecata în primă instanţă s-a efectuat o expertiză criminalistice cu 
privire la anumite convorbiri telefonice, însă concluziile expertizei şi faptul că ceilalţi inculpaţi 
implicaţi nu le-au contestat determină instanţa să considere că nu există motive pentru a considera că 
discuţiile respective nu au fost purtate de inculpatul [...]. 

… 
Faţă de starea de fapt reţinută mai sus, Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel 

invocate de către inculpatul [...] prin care s-a solicitat să se dispună achitarea în temeiul art.16 lit.c) 
cod procedură penală pentru cele 2 infracţiuni pentru care este judecat în prezenta cauză, din 
coroborarea mijloacelor de probă examinate mai sus reieşind comiterea de către acest inculpat a 
faptelor pentru care a fost trimis în judecată în acest dosar.   
  
 IV.    Cu privire la inculpatul [...] 
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 Curtea reţine că inculpatul [...] a aderat la gruparea infracţională, discutând frecvent cu 
inculpaţii [...] şi [...] despre operaţiuni legate de circulaţia produselor susceptibile a avea efecte 
psihoactive, elocvente fiind discuţiile din 02.02.2014, 02.03.2014, cu inculpatul [...] şi din 
22.02.2014 cu inculpatul [...].  
 Curtea mai reţine că la data de 20.12.2013 a vândut colaboratorului sub acoperire „[...]” cu 
suma de 30 lei, un pliculeţ cu fragmente vegetale inscripţionat „Fire Nice” (penru care a primit 10 
lei) şi o punguţă din material plastic transparent ce conţinea o substanţă pulverulentă de culoare albă, 
cu suma de 20 lei. 

In urma examinării conţinutului celor două pliculeţe (proba 1 şi 2) s-a întocmit raportul de 
constatare tehnico-ştiinţifică nr. 1910613/06.02.2014.  
… 
 Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel ale acestui inculpat prin care s-a 
criticat reţinerea aderării la un grup infracţional organizat, fiind incidente şi în cazul acestui inculpat 
argumentele expuse mai sus în cazul inculpaţilor [...], [...] şi [...] privind existenţa grupului 
infracţional organizat format din cei 8 inculpaţi.  
 
 V. Cu privire la inculpatul [...] 

Faptul că inculpatul a intrat de 198 de ori în apartamentul nr. … închiriat în cartierul [...] 
pentru a servi nevoilor grupării infracţionale, legate de necesitatea depozitării în apropierea 
etnobotanicelor pentru asigurarea unei aprovizionări prompte, reprezintă în opinia instanţei, elemente 
de fapt care probează cele două infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului, şi nu acte materiale care 
să intre în conţinutul celor două infracţiuni, deoarece intrarea într-un apartament nu este o activitate 
specifică elementului material al infracţiunii de grup organizat şi nici al infracţiunii de efectuare fără 
drept de operaţiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive. Aceeaşi concluzie se impune şi 
cu privire la convorbirile telefonice ale inculpatului cu ceilalţi inculpaţi, dar şi schiţa (Note) salvată 
pe telefonul iPhone4, IMEI: [...], evidenţiată ca urmare a percheziţiei informative. 

Curtea reţine că, contrar celor susţinute de inculpat, elementele de fapt rezultate din 
mijloacele de probă existente în cauză au relevat faptul că inculpatul era implicat în gruparea 
infracţională având rol de vânzare a produselor susceptibile a avea efecte psihoactive cunoscând 
efectul acestora. 

De altfel, Curtea constată că prin motivele de apel invocate de către inculpatul [...] s-a criticat 
doar individualizarea judiciară a pedepselor aplicatze şi individualizarea judiciară a modalităţii de 
executare a pedepsei rezultante.  
 
 VI.   Cu privire la inculpatul [...] 
 Curtea constată că instanţa de fond a reţinut în mod corect că, în perioada decembrie 2013 şi 
începutul lunii ianuarie 2014, inculpatul [...] a vândut timp de aproximativ două săptămâni, 
etnobotanice martorului [...], dar şi altor persoane neidentificate, după cum rezultă din convorbirile 
telefonice din datele de 08.02.2014, ora 19,48:58, ora 20,04:45 şi ora 20,49:07, a ţinut legătura cu ceilalţi 
inculpaţi şi în special cu inculpatul [...], în scopul aprovizionării cu produse etnobotanice şi vânzării 
lor către persoanele interesate. 
 În consecinţă, Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel invocate de către 
inculpatul [...] prin care s-a solicitat achitarea în temeiul art.16 lit.c) cod procedură penală pentru 
infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată. 
  
 VII.    Cu privire la inculpatul [...] 
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Curtea constată că din mijloacele de probă analizate, respectiv declaraţiile de martori şi 
procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice dar şi celelalte acte întocmite de investigatorul 
şi colaboratorii sub acoperire că inculpatul [...] era implicat în activitatea grupului infracţional la care 
a aderat deţinea şi vindea produse etnobotanice, cunoscând efectul acestora, martorilor [...], …, dar şi 
altor persoane rămase neidentificate. 
 Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel invocate de către inculpatul [...] prin 
care a solicitat achitarea sa pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.367 alin.1 cod penal, fiind 
aplicabile aceleaşi argumente expuse mai sus la examinarea aceloraşi motive de apel ale inculpaţilor 
[...], [...] şi [...] privind existenţa grupului infracţional organizat. 
 Raportat la probatoriul examinat mai sus, nu sunt întemeiate nici motivele de apel ale 
inculpatului [...] prin care s-a susţinut că nu probe privind săvârşirea acestei infracţiuni.   
  

VIII. Cu privire la inculpatul [...] 
          Curtea are în vedere că implicarea în activitatea infracţională a inculpatului rezultă şi din alte 
convorbiri telefonice purtate între alţi membri ai grupului. 
 În consecinţă, din coroborarea proceselor-verbale de interceptare a convorbirilor telefonice, 
cu declaraţiile martorului [...], procesul-verbal de recunoaştere a inculpatului, Curtea constată că  
inculpatul [...] a aderat la grupul infracţional format din ceilalţi inculpaţi, în scopul vânzării de 
produse susceptibile a avea efecte psihoactive, respectiv etnobotanice, cunoscând efectul acestora; nu 
se poate stabili cu exactitate numărul actelor materiale însă instanţa de fond a reţinut în mod corect 
că rezultă fără echivoc că acesta a vândut pliculeţe cu produse etnobotanice martorului [...] şi unor 
persoane neidentificate, fiind aprovizionat cu „marfa”pe care o denumea: „150 boom” sau „20 albe” 
sau „9 diesel”, din dispoziţia inculpatului [...] şi prin intermediul celorlalţi inculpaţi. 
 Faţă de aspectele expuse mai sus, Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel ale 
inculpatului [...] prin care s-a solicitat achitarea acestuia în temeiul art.16 lit.c) cod procedură penală 
cu privire la infracţiunea prevăzută de art.16 alin.1 din Legea 194/2011. 
 Nu sunt întemeiate nici motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a solicitat achitarea 
acestuia în temeiul art.16 lit.b) sau art.16 lit.c) cod procedură penală cu privire la infracţiunea 
prevăzută de art.367 alin.1 cod penal, fiind incidente şi în cazul acestui inculpat aceleaşi argumente 
expuse mai sus la examinarea aceloraşi motive de apel ale inculpaţilor [...], [...] şi [...] privind 
existenţa grupului infracţional organizat. 
  In drept, faptele inculpatului [...] care în perioada noiembrie 2013 - martie 2014 a constituit şi 
coordonat grupul infracţional împreună cu [...], de a se implica în distribuirea de produse susceptibile 
a avea efecte psihoactive (etnobotanice), sprijinind această activitate prin faptele descrise întrunesc 
elementele constitutive ale infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. 
şi pedepsită de art. 367 alin. 1 Cod penal şi complicitate la efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu 
produse susceptibile a avea efecte psihoactive, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleaşi 
rezoluţii, cunoscând efectul acestora, faptă prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 16 alin. 1 din 
Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal. 

Faptele inculpatului [...] de a deţine în cursul anului 2014 la domiciliu cantitatea de 0,20 
grame rezină de cannabis şi un dispozitiv metalic de mărunţire a plantelor în care s-a pus în evidenţă 
TCH, ce fac parte din tabelul anexă nr.III din Legea nr.143/2000 (droguri găsite la percheziţia 
domiciliară, iar la 29.03.2014 s-a găsit cannabis pe mocheta din portbagajul autoturismului marca 
Ford Escort cu nr. înmatriculare [...] folosit de inculpat) iar în perioada noiembrie 2013 - martie 2014 
a constituit şi coordonat grupul infracţional împreună cu inculpatului [...] şi a procurat produse 
etnobotanice pe care le-a remis celorlalţi membri ai grupului infracţional în vederea distribuirii de 
produse susceptibile a avea efecte psihoactive (etnobotanice) întrunesc elementele constitutive ale 
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infracţiunilor de deţinere de droguri de risc, fără drept, faptă prev. şi pedepsită de art. 2 alin. 1 din 
Legea nr. 143/2000; constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi pedepsită de art. 367 
alin. 1 Cod penal şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile a avea efecte 
psihoactive, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi 
subiect pasiv, faptă prev. şi pedepsită de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 
1 din Codul penal. 

Faptele inculpatului [...] care în perioada noiembrie 2013 - martie 2014 a aderat şi sprijinit un 
grup infracţional organizat şi a efectuat fără drept operaţiuni cu produse susceptibile de avea efecte 
psihoactive, la intervale diferite de timp dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, întrunesc 
elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal şi de art. 16 alin.1 din 
Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal 
cu referire la art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012, de aplicare a Noului Cod penal.  

Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a 
solicitat trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului [...], având în vedere că în ceea ce priveşte 
infracţiunea prevăzută de art.16 alin.1 din Legea nr.194/2011 s-a reţinut forma continuată a acestei 
infracţiuni, iar actele materiale reiese din starea de fapt reţinută şi expusă mai sus; pe de altă parte, 
Curtea reţine că s-a depăşit etapa camerei preliminarii, pronunţându-se încheierile din 12.06.2014 şi 
18.06.2014) iar cazurile prevăzute în mod expres şi limitativ în art.421 pct.2 lit.b) cod procedură 
penală nu se reăsesc în prezenta cauză. 

Curtea constată că instanţa de fond a reţinut în mod corect că inculpatul [...] a fost condamnat 
prin sentinţa penală nr. 1584 din 21.11.2013 a Judecătoriei [...], definitivă la 03.12.2013 la o 
pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe o durată de 5 ani 
ce constituia termenul de încercare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 
194/2011 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, reţinându-se că în perioada anilor 2012 – 2013, în 
mod repetat, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, a deţinut diferite cantităţi de etnobotanice atât 
pentru consum propriu cât şi pentru a le pune în vânzare, în rândul tinerilor din municipiul [...]. 

Nu sunt întemeiate nici motivele de apel invocate de către acelaşi inculpat [...] în ceea ce 
priveşte reţinerea de către instanţa de fond atât a aderării, cât şi a sprijinirii grupului infracţional 
organizat ca modalităţi de realizare a elementului material al infracţiunii prevăzute de art.367 alin.1 
cod penal, Curtea constatând că toate acţiunile menţionate în incriminarea acestei infracţiuni 
(„iniţierea, constituirea, aderarea sau sprijinirea” unui grup infracţional organizat) reprezintă 
modalităţi alternative ale realizării elementului material al acestei infracţiuni, comiterea infracţiunii 
putându-se realiza prin una sau mai multe modalităţi, astfel cum reiese din interpretarea gramaticală 
a incriminării infracţiunii, având în vedere folosirea conjuncţiei disjunctivă „sau”. 

Faptul că nu se poate determina numărul pliculeţelor de etnobotanice vândute efectiv de 
inculpat ori a căror vânzare de către ceilalţi inculpaţi a sprijinit (prin asigurarea spaţiului) nu poate 
conduce la înlăturarea vinovăţiei sale. 

Prin urmare, Curtea reţine că în ceea ce-l priveşte pe inculpatul [...] infracţiunea prevăzută de 
art.367 alin.1 cod penal s-a consumat la momentul aderării la grupul infarcţional organizat (la 
sfârşitul lunii noiembrie 2013); având în vedere că ulterior acelaşi inculpat [...] a sprijinit acest grup 
infracţional, există şi un moment al epuizării activităţii infracţionale, care este acela al săvârşirii 
ultimei acţiuni sau inacţiuni (respectiv în februarie 2014 pentru inculpatul [...]). 

În consecinţă, Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel invocate de către 
inculpatul [...] privind aplicarea în cauză a Deciziei ÎCCJ nr.42/2008 pronunţată în recurs în interesul 
legii raportat la sentinţa penală nr.1584 din 21.11.2013 a Judecătoriei [...], definitivă la 03.12.2013, 
având în vedere că atât în practica judiciară cât şi în literatura juridică s-a stabilit că, în cazul 
infracţiunilor care au un moment al epuizării, toate consecinţele juridice care sunt legate, în mod 
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normal, de momentul consumării infracţiunii, sunt legate de momentul epuizării deoarece la această 
dată se socoteşte săvârşită infracţiunea în întregul ei (Costică Bulai – „Manual de drept penal. Partea 
generală, pag. 476, edit.All, 1997). 

Prin urmare, nu se poate reţine că infracţiunea prevăzută de art.367 alin.1 cod penal s-a 
consumat înainte de rămânerea definitivă a sentinţa penală nr.1584 din 21.11.2013 a Judecătoriei 
[...], definitivă la 03.12.2013, ci ambele infracţiuni prev. de art.367 alin.1 cod penal şi de art.16 alin.1 
din Legea nr.194/2011 au fost comise ulterior râmănerii definitive a sentinţei penale menţionate mai 
sus, impunându-se astfel reţinerea stării de recidivă şi fiind aplicabile în consecinţă prevederile art.83 
cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 3 ani închisoare 
aplicată inculpatului [...] prin sentinţa penală menţionată mai sus. 
 Astfel cum s-a arătat şi mai sus în ceea ce priveşte reţinerea stării de fapt cu privire la 
inculpatul [...], Curtea constată că sentinţa penală nr.1584 din 21.11.2013 a Judecătoriei [...], 
definitivă la 03.12.2013, nu poate viza decât actele materiale comise până la 1 august 2013 (dată la 
care a avut loc ultimul act material). 
 Curtea apreciază că nu sunt întemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a 
susţinut că actele materiale care i-au fost reţinute în prezentul dosar şi actele materiale din sentinţa 
penală nr.1584 din 21.11.2013 a Judecătoriei [...] constituie acte materiale ale aceleiaşi infracţiuni 
continuante.  
   În acest sens, Curtea constată că este întemeiată reţinerea de către prima instanţă a faptului că 
datorită cercetării şi condamnării inculpatului [...] prin sentinţa penală nr.1584 din 21.11.2013 a 
Judecătoriei [...], acest inculpat s-a implicat mai „discret” decât ceilalţi inculpaţi în distribuirea 
directă de etnobotanice, dar cu toate acestea şi-a continuat activitatea infracţională, aşa cum rezultă 
din starea de fapt reţinută în prezenta cauză. 
 Nu se poate reţine existenţa unei forme continuate, în condiţiile în care nu se poate reţine o 
rezoluţie unică a inculpatului, având în vedere că de la sfârşitul lunii noiembrie 2013 activitatea 
infracţională a căpătat o altă amploare, respectiv prin aderarea şi sprijinirea de către inculpatul [...] a 
grupului infracţional organizat, astfel cum s-a arătat mai sus; în acelaşi sens, Curtea are în vedere că, 
după prinderea şi trimiterea sa în judecată, inculpatul a comis infracţiuni în baza unei noi rezoluţii 
infracţionale.    

Faptele inculpatului [...] care, aderând la grupul infracţional format din ceilalţi şapte inculpaţi, 
în perioada noiembrie 2013 – martie 2014 a deţinut şi efectuat vânzări de substanţe susceptibile a 
avea efecte psihoactive, cunoscând efectele acestora la diferite intervale de timp şi în baza aceleaşi 
rezoluţii infracţionale întrunesc în drept elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 367 
Cod penal şi de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele 
cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.  

Curtea constată că în mod întemeiat instanţa de fond a dispus admiterea cererii de schimbare 
a încadrării juridice formulată pentru inculpatul [...] (din infracţiunea prev. de art. 2 alin. 2 din Legea 
nr. 143/2000 în infracţiunea prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011) apreciindu-se în mod 
corect, în raport de probele administrate, că inculpatul s-a aflat într-o eroare de fapt cu privire la 
conţinutul plicului vândut colaboratorului „[...]”, neputându-se reţine că inculpatul [...] a acceptat 
posibilitatea vânzării de droguri de mare risc sau a urmărit acest lucru iar intenţia indirectă a 
inculpatului de a vinde asemenea droguri este sub semnul îndoielii deoarece gruparea infracţională se 
ocupa în principal cu distribuirea de produse etnobotanice pentru care se pretindeau preţuri fixe (10 
lei pentru pliculeţul cu fragmente vegetale şi 20 lei pentru cel cu pulbere), iar substanţa conţinând 
drog de mare risc a fost vândută la fel ca celelalte pulberi, nu la un preţ diferit cum ar fi fost cazul 
dacă se accepta faptul că ar putea avea un alt conţinut.  

Faptele inculpatului [...] care în intervalul de timp noiembrie 2013 – martie 2014 a aderat la 
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grupul infracţional constituit de către inculpatul [...] şi [...] a deţinut şi distribuit produse 
etnobotanice, cunoscând efectele acestora, mai multor tineri din municipiul [...], printre care [...] 
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi de 
efectuare fără drept la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleaşi rezoluţii infracţionale, de 
operaţiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal şi art. 
16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 
alin. 1 Cod penal. 

Faptele inculpatului [...] care, în perioada noiembrie 2013 – martie 2014 a aderat la grupul 
infracţional constituit de către inculpaţii [...] şi [...] a deţinut şi distribuit produse etnobotanice 
martorului [...], dar şi altor persoane rămase neidentificate, în reperate rânduri, dar în baza aceleaşi 
rezoluţii infracţionale, cunoscând efectul acestor produse, întrunesc elementele constitutive ale 
infracţiunilor prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şi 
de art. 367 alin. 1 Cod penal, aflate în concurs real conform art. 38 alin. 1 Cod penal. 

Faptele inculpatului [...], zis „[...]” şi „[...]” care în perioada noiembrie 2013 – martie 2014 a 
aderat la grupul infracţional constituit de către inculpaţii [...] şi [...] a deţinut şi distribuit produse 
etnobotanice, în reperate rânduri, dar în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, cunoscând efectul 
acestor produse, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 16 alin. 1 din Legea 
nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şi de art. 367 alin. 1 Cod penal, aflate în concurs 
real conform art. 38 alin. 1 Cod penal. 

Faptele inculpatului [...] care în perioada noiembrie 2013 – martie 2014 a aderat la grupul 
infracţional constituit de inculpatul [...] şi [...], a deţinut şi a distribuit produse etnobotanice 
cunoscând efectul psihoactiv al acestora, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de 
art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şi de art. 367 alin. 1 Cod 
penal, aflate în concurs real conform art. 38 alin. 1 Cod penal. 

 
În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepselor, Curtea constată că instanţa de fond 

a avut în vedere, conform art. 74 cod Penal, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, 
starea de pericol creată pentru valorile sociale ocrotite, consecinţele infracţiunilor respectiv, impactul 
produselor cu efecte psihoactive asupra populaţiei tinere, motivul săvârşirii infracţiunilor, (acela de 
obţinere a profiturilor băneşti), circumstanţele personale ale ifiecărui inculpat, nivelul de educaţie, 
vârsta, situaţia familială şi socială a inculpaţilor. 

   Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel invocate de către cei 8 inculpaţi 
privind reindividualizarea judiciară a pedepselor aplicate de către instanţa de fond, în sensul reducerii 
acestora sau a aplicării amenzii penale pentru infracţiunea prev. de art.16 alin.1 din Legea 
nr.194/2011. 

 În acest sens, Curtea are în vedere amploarea acestui fenomen al consumului de droguri şi de 
substanţe etnobotanice, mai ales în rândul tinerilor, cu efecte deosebit de nocive asupra sănătăţii şi 
chiar a vieţii persoanei, fenomen social determinat şi întereţinut în mare măsură de către cei care 
oferă spre vânzare aceste substanţe, aspecte care impun aplicarea unor pedepse cu închisoarea, 
pedeapsa amenzii penale necorespunzând pericolului social concret al faptelor comise, raportat la 
perioada destul de lungă de timp a activităţii infracţionale şi la faptul că cei 8 inculpaţi au acţionat în 
cadrul unui grup infracţional organizat pentru realizarea distribuirii de substanţe etnobotanice 
susceptibile a avea efecte psihoactive. 

  Curtea mai constată că la individualizarea judiciară a pedepselor în mod întemeiat instanţa 
de fond a efectuat o diferenţiere între cei 8 inculpaţi în fucnţie de gradul de implicare al fiecărui 
inculpat în comiterea faptelor şi rolul fiecărui inculpat în cadrul grupului infracţional organizat, 
aplicând pedepse cu închisoarea mai mari inculpaţilor [...] şi [...] pentru infracţiunile reţinute raportat 
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la faptul că aceşti doi inculpaţi au constituit grupul infracţional organizat şi au organizat activitatea 
infracţională în ansamblu, inclusiv a celorlalţi inculpaţi. 

Pentru ceilalţi inculpaţi, în mod corect prima instanţă a aplicat pedepse mai mici, raportat la 
rolul acestora mai redus în grupul infracţional, făcându-se însă şi pentru aceştia o diferenţiere în 
funcţie de implicarea mai mare sau mai mică în activitatea de distribuţie a substanţelor etnobotanice; 
nu sunt întemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care a susţinut că i s-a aplicat aceeaşi 
pedeapsă pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.367 alin.1 cod penal ca pentru inculpaţii care 
au constituit grupul infracţional organizat; în acest sens, Curtea are în vedere că pentru inculpaţii [...] 
şi [...] (care au constituit grupul infracţional organizat) li s-a aplicat câte o pedeapsă de 3 ani 
închisoare pe când celorlalţi 6 inculpaţi (inclusiv inculpatului [...]) li s-a aplicat câte o pedeapsă de 2 
ani închisoare pentru săvârşirea acestei infracţiuni.  

Nu se impune însă reducerea pedepselor prin aplicarea minimelor speciale de pedeapsă, 
raportat la aspectele expuse mai sus cu privire la gradul de pericol social concret al faptelor comise, 
raportat la perioada destul de lungă de timp a activităţii infracţionale şi la faptul că cei 8 inculpaţi au 
acţionat în cadrul unui grup infracţional organizat. 

Nu sunt întemeiate nici motivele de apel invocate de către inculpatul [...] prin care a solicitat 
să nu se revoce suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin 
sentinţa penală nr.1023/S/3 mai 2011 a Judecătoriei Braşov, pronunţată în dosarul penal 
nr.18542/197/2010, definitivă prin decizia penală nr.1119/R/23.11.2011 a Curţii de Apel Constanţa, 
pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă prev. de art.178 alin.2 cod penal 1969 şi de 
vătămare corporală din culpă prev. de art.184 alin.2,4 cod penal 1969, fapte comise la data de 
10.10.2006. 

În acest sens, Curtea are în vedere că potrivit art.83 alin.3 cod penal 1969 este posibilă 
suspendarea condiţionată a pedepsei pentru infracţiunea comisă în termenul de încercare al 
suspendării condiţionate pentru prima pedeapsă doar dacă infracţiunea ulterioară este comisă din 
culpă; atâta timp cât infracţiunile ulterioare sunt cele care fac obiectul prezentului dosar, infracţiuni 
care au fost comise cu intenţie, Curtea constată că nu sunt aplicabile prevederile art.83 alin.3 cod 
penal 1969. 

Astfel cum s-a arătat mai sus în considerentele privindu-l pe inculpatul [...] privind 
neaplicabilitatea în cauză a Deciziei ÎCCJ nr.42/2008 pronunţată în recurs în interesul legii raportat la 
sentinţa penală nr.1584 din 21.11.2013 a Judecătoriei [...], definitivă la 03.12.2013, Curtea constată 
că în mod corect instanţa de fond a făcut în mod legal aplicabilitatea prevederilor art.83 cod penal 
1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată 
inculpatului [...] prin sentinţa penală nr.1584 din 21.11.2013 a Judecătoriei [...], definitivă la 
03.12.2013. 

 Raportat la Decizia ÎCCJ pronunţată în interesul legii nr.1/20011 prin care s-a decis că 
suspendarea condiţionată a executării nu poate fi dispusă în ceea ce priveşte pedeapsa rezultantă, 
obţinută prin aplicarea mecanismului prevăzut de art. 83 alin. 1 din Codul penal, Curtea constată că 
în mod legal şi întemeiat prima instanţă a dispus ca pedepse finale aplicate inculpaţilor [...] şi [...] să 
se execute în regim de detenţie. 

Curtea constată că şi în ceea ce-l priveşte pe inculpatul [...] se impune ca pedeapsa finală să 
se execute în regim de detenţie, raportat la rolul importnat pe care l-a avut în cadrul grupului 
infracţional (inculpatul [...] fiind unul dintre cei care au constituit acest grup infracţional, dar a avut 
rolul şi a de a procura substanţele etnobotanice şi de ale remite spre distribuire celorlalţi inculpaţi, 
precum şi rolul de a coordona membrii grupului infarcţional). 

În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi 5 inculpaţi, respectiv inculpaţii [...], [...], [...], [...] şi [...], 
Curtea constată că apelurile acestora sunt fondate sub aspectul individualizării judiciare a modalităţii 
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de executare a pedepselor rezultante, apreciind că scopul educativ preventiv al pedepsei se poate 
realiza şi prin suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor aplicate. 

În acest sens, Curtea apreciază că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art.91 cod penal, 
raportat la cuantumul pedepselor rezultante mai mici de 3 ani închisoare, la faptul că inculpaţii [...], 
[...], [...], [...] şi [...] nu au antecedente penale, că fiecare dintre ei şi-a manifestat acordul pentru a 
presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. 

În acelaşi sens, Curtea are în vedere rolul mai redus al fiecăruia dintre inculpaţii [...], [...], 
[...], [...] şi [...] în cadrul grupului infracţional organizat, că în perioada de aprox. 2 ani şi 2 luni de la 
data săvâărşirii faptelor nu au mai comis alte fapte de natură penală, în final Curtea apreciind că 
aplicarea pedepsei pentru aceşti inculpaţi este suficientă şi, chiar fără executarea în regim de detenţie 
a pedepselor aplicate, inculpaţii [...], [...], [...], [...] şi [...] nu vor mai comite alte infracţiuni, fiind însă 
necesară supravegherea conduitei acestora pe durata unui termen de supraveghere, termen în care li 
se va impune respectarea obligaţiilor prevăzute de art. 93 al. 1 lit. a)-e) cod penal şi art.93 alin.2 lit.b) 
cod penal, de natură să îi conştientizeze pe inculpaţi de consecinţele faptelor comise şi să-şi formeze 
pe viitor o conduită corespunzătoare de respectare a normelor de convieţuire social. 

 
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 inculpaţii [...], [...] şi [...]. 
În baza art.421 pct.2 lit.b) cod procedură penală, Curtea va admite apelurile formulate de 

către inculpaţii [...], [...], [...], [...] şi [...], va desfiinţa în parte sentinţa penală nr. 68/22.04.2015 a 
Tribunalului [...], pronunţată în dosar nr.923/88/2014, şi rejudecând, în baza art.91 cod penal, va 
dispune suspendarea sub supraveghere a executării: 
-  pedepsei rezultante de 2 ani şi 8 luni închisoare aplicată inculpatului [...], 
-  pedepsei rezultante de 2 ani şi 8 luni închisoare aplicată inculpatului [...], 
-  pedepsei rezultante de 2 ani şi 8 luni închisoare aplicată inculpatului [...], 
-  pedepsei rezultante de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului [...], 
-  pedepsei rezultante de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului [...]. 
pe durata unui termen de supraveghere de câte 4 ani pentru fiecare inculpat, stabilit potrivit art.92 
alin.1 cod penal, pentru fiecare inculpat. 

Curtea va obliga pe fiecare dintre inculpaţii [...], [...], [...], [...] şi [...] să respecte pe durata 
termenului de supraveghere măsurile de supraveghere prevăzute de art. 93 al. 1 lit. a)-e) cod penal, 
respectiv: 
-   să se prezinte la Serviciul de Probaţiune [...], la datele fixate de acesta;   
-   să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 
-  să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi 
întoarcerea;  
-   să comunice schimbarea locului de muncă; 
-   să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. 

În temeiul art.93 alin.2 lit.b) cod penal, Curtea va impune fiecăruia dintre inculpaţii [...], [...], 
[...], [...] şi [...] să frecventeze câte un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de 
Probaţiune [...] sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. 

În baza art.94 alin.1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prev. de art.93 
alin.1 lit.c)-e) cod penal se vor comunica Serviciului de Probaţiune [...]. 

În baza art.93 alin.3 cod penal, Curtea va obliga pe fiecare dintre inculpaţii [...], [...], [...], 
[...] şi [...] să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de câte 90 de zile 
în cadrul uneia dintre cele două instituţii publice, respectiv S.C. … S.A. [...] sau Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu [...], ce va fi stabilită de către Serviciul de Probaţiune [...]. 
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În baza art. 404 alin. 3 cod procedură penală, Curtea va atrage atenţia inculpaţilor [...], [...], 
[...], [...] şi [...] asupra dispoziţiilor art. 96 cod penal cu privire la revocarea suspendării sub 
supraveghere a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de 
supraveghere sau în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere. 

   În baza art.68 alin.1 lit.b) cod penal, executarea pedepsei complementare a interzicerii 
drepturilor prev. de art.66 lit.a),b) cod penal aplicate inculpaţilor [...], [...], [...], [...] şi [...] va începe 
de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere. 

 În baza art.65 alin.3 cod penal, executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. 
de art.66 lit.a),b) cod penal aplicate inculpaţilor [...], [...], [...], [...] şi [...] va începe de la data la care 
pedeapsa principală aplicată fiecăruia dintre aceşti inculpaţi devine executabilă, în urma revocării sau 
anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 

Curtea va înlătura dispoziţia de confiscare, în temeiul art.112 lit.b) cod penal, a telefonului 
mobil marca Samsung Galaxy Nexus IMEI: [...] + SIM Orange seria [...] (predate la camera de 
corpuri delicte a IPJ [...] cu dovada seria H nr.[...]/18.04.2014) ridicate de la locuinţa inculpatului 
[...]. 

În consecinţă, în baza art.404 alin.4 lit.f) cod procedură penală cu referire la art.255 alin.1 
cod procedură penală, Curtea va restitui inculpatului [...] telefonul mobil marca Samsung Galaxy 
Nexus IMEI: [...] + SIM Orange seria [...] (predate la camera de corpuri delicte a IPJ [...] cu dovada 
seria H nr.[...]/18.04.2014). 

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

În baza art.275 alin.2,3,4 cod procedură penală, inculpaţii [...], [...] şi [...] vor fi obligaţi la 
câte 1.000 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat în apel, restul cheltuielilor judiciare avansate de 
către stat în apel rămânând în sarcina acestuia. 

Decizia penală nr. 555/P//10.05.2016 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
14. Contestație privind verificarea măsurilor preventive în cursul judecății. 

Săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Cooperarea inculpatului cu organele judiciare. 
Revocarea măsurii controlului judiciar. 

 
Potrivit art.242 alin. (1) Cod procedură penală, măsura preventivă poate fi revocată dacă au încetat 

temeiurile care au determinat-o sau au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii. 
Prin raportare la condiţiile prev. de art.202 alin.(3) Cod procedură penală, ce vizează necesitatea 

măsurii preventive pentru buna desfăşurarea a procesului penal, temeiurile care au determinat măsura 
controlului judiciar au încetat, impunându-se revocarea acesteia. 
 

Art.206 Cod procedură penală 
Art.242 alin. (1) Cod procedură penală 

 
2. Sesizarea Curţii  
Inculpatul [...] a formulat contestaţie împotriva încheierii de şedinţă din data de 11.05.2016, 

pronunţată în dosarul nr.1081/118/2015/a16 al Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, de menţinere 
a măsurii preventive în cursul judecăţii – art.206 cod procedură penală. 

2. Circumstanţele cauzei 
2.1. Actul de inculpare. 



 
 

128

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.N.A. - 
Serviciul Teritorial Constanţa nr.23/P/2015, din data de 24.02.2015, s-a dispus trimiterea în judecată, 
alături de un alt inculpat, a inculpatului [...] pentru săvârşirea infracţiunii de „dare de mită” prev. de 
art.290 cod penal, prin aceea că la data de 28.01.2015, în jurul orelor 9, în calitate de student în anul 
V, i-a remis inculpatului [...], profesor la [...], având totodată gradul de colonel în rezervă, suma de 
200 euro pentru a-l promova, în condiţii nelegale, la examenul la disciplina Farmacie clinică din anul 
V de studii care urma a fi susţinut la data de 04.02.2015. 
 2.2.Măsuri preventive.Controlul judiciar. 

Prin ordonanţa nr.23/P/2015 din data de 28.01.2015, D.N.A. – Serviciul Teritorial Constanţa 
a luat faţă de inculpatul [...] măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 zile, de la 28.01.2015 – 
26.02.2015. 

În procedura de cameră preliminară şi, apoi în faza de judecată, s-a constatat legalitatea şi 
temeinicia măsurii preventive şi s-a menţinut periodic. 

3. Hotărârea contestată. 
În continuare, la termenul din 11.05.16, instanţa a pus în discuţie din oficiu, în temeiul art.362 

cod procedură penală cu referire la art.208 alin.(2) cod procedură penală, legalitatea şi temeinicia 
măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul [...]. 

Astfel, prin încheierea de şedinţă din 11 mai 2016, pronunţată în dosarul penal 
nr.1081/118/2015/a16, Tribunalul Constanţa a constatat, în baza art.362 în referire la art.208 şi 
art.2151 cod procedură penală, legalitatea şi temeinicia luării măsurii preventive a controlului judiciar 
faţă de inculpatul [...]  - născut în [...], Grecia, domiciliat în [...], Grecia, reşedinţa în România, 
Mun.Constanţa, [...], respectiv a menţinut măsura preventivă de la data de 11.05.2016 până la data de 
09.07.2016, având în vedere următoarele: 

- există temeiuri care justifică măsura controlului judiciar sub aspectul necesităţii acesteia 
întrucât inculpatul este cercetat pentru săvârşirea unei infracţiuni pentru care codul penal prevede 
pedeapsa închisorii, iar pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a împrejurărilor comiterii 
acestora, a circumstanţelor personale ale inculpatului, măsura controlului judiciar este aptă a garanta 
desfăşurarea procesului penal prin obligaţiile impuse, fiind totodată proporţională cu scopul urmărit; 

- din probele administrate până în prezent rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi 
săvârşit infracţiunea de care este acuzat;  

-măsura dispusă faţă de inculpat este aptă să garanteze buna desfăşurare a procesului penal în 
continuare deziderat căruia se subsumează toate cererile inculpaţilor şi care nu pot contrabalansa 
natura şi gravitatea acuzaţiilor aduse acestora indiferent de poziţia procesuală a inculpatului; 

- cercetarea judecătorească se află în plină desfăşurare; fără suport probator, unul dintre 
inculpaţi nu recunoaşte nicio faptă reţinută în sarcina sa, iar celălalt  îşi asumă fapta însă declară că a 
fost provocat, în cauză au fost audiaţi mai mulţi martori dintre care unii susţin în continuare 
acuzaţiile şi până la administrarea altor probe care să confirme sau să infirme declaraţiile inculpaţilor 
sau acuzaţiile nu se poate vorbi de modificarea temeiurilor sau de încetarea acestora care să aibă 
repercusiune directă asupra măsurilor preventive. 

4. Contestaţia; motivare. 
Prin apărător şi personal, contestatorul inculpat [...] a motivat că se impune revocarea măsurii 

preventive a controlului judiciar deoarece temeiurile avute în vedere la momentul luării măsurii 
preventive nu mai subzistă, la acest moment procesual fiind administrate majoritatea probatoriilor, 
nu s-a sustras, fiindu-i permis să părăsească teritoriul ţării pentru a pleca în Grecia, s-a întors de 
fiecare dată, de la momentul luării măsurii preventive şi până în prezent a trecut un termen rezonabil, 
măsura întinzându-se pe o perioadă de aproximativ 1 an şi jumătate.  

5. Aprecierea Curţii 
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Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii contestate, prin prisma criticilor formulate de 
contestator şi din oficiu, Curtea constată întemeiate criticile privind revocarea măsurii preventive 
pentru considerentele expuse în continuare. 

Potrivit art.242 alin. (1) cod procedură penală, măsura preventivă poate fi revocată dacă au 
încetat temeiurile care au determinat-o sau au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea 
măsurii. 

Prin raportare la condiţiile prev. de art.202 alin.(3) cod procedură penală, ce vizează 
necesitatea măsurii preventive pentru buna desfăşurarea a procesului penal, după 1 an 2 luni  de la 
luarea măsurii preventive, perioadă în care inculpatul a cooperat cu organele judiciare - prezentându-
se la toate chemările organelor de urmărire penală, judecătorului, dând declaraţii amănunţite, 
probatoriul acuzării a fost epuizat în ceea ce îl priveşte, neexistând date privind vreun risc de 
influenţare a probatoriului care mai trebuie administrat în cauză cu privire la activitatea celuilalt 
inculpat ori de reiterare a comportamentului infracţional, în lipsa unor indicii că inculpatul s-ar 
sustrage procedurilor penale în continuare, temeiurile care au determinat măsura controlului judiciar 
au încetat, impunându-se revocarea acesteia; împrejurarea că apărarea invocă existenţa „provocării” 
ţine de strategia acesteia pe care trebuie să o şi dovedească, însă organele judiciare nu o pot cenzura 
şi mai ales califica ca o „obstrucţionare a justiţiei” şi, nici măcar, ca o lipsă de cooperare. 

În consecinţă, în baza art.4251 alin.(7) pct.2. lit.a) cod procedură penală, contestaţia formulată 
de contestatorul [...] va fi admisă şi, desfiinţând în parte încheierea atacată, în baza art.242 alin.(1) 
cod procedură penală, se va admite cererea sa de revocare a măsurii controlului judiciar. 

Decizia penală nr. 79/P/C/17.05.2016 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
 
15. Contestaţie măsuri preventive. Temeinicie. Imposibilitate executare. 

 
Potrivit art.242 alin.(1) cod procedură penală, măsura preventivă poate fi revocată dacă au încetat 

temeiurile care au determinat-o sau au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii. 
Inculpatul aflându-se şi sub incidenţa a două mandate de arest preventiv, măsura controlului judiciar 

obiectiv nu mai poate fi exercitată, impunându-se înlăturarea acesteia. 
 

Art.242 alin.(1) Cod procedură penală 
Art. 202 alin.(3) Cod procedură penală 

 
1. Sesizarea Curţii.  
Inculpatul [...] a formulat contestaţie împotriva încheierii din 9 iunie 2016, pronunţată de 

Tribunalul Constanţa – Secţia Penală, în dosarul penal nr.2596/118/2015/a13, de menţinere a 
măsurii preventive în cursul judecăţii – art.206 cod procedură penală. 

2. Circumstanţele cauzei.  
21. Actul de inculpare.  
Prin Rechizitoriul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa nr. 

200/P/2014 din 15.04.2015, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu a 
inculpatului [...] pentru săvârşirea în concurs cu aplicarea art.38 alin.1 cod penal a infracţiunilor de: 

1. „abuz în serviciu” prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod 
penal şi art.309 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 alin.1 Cod penal, prin aceea 
că în anul 2012, ajutat de inculpaţii [...] şi [...], cu ştiinţă, şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile 
de serviciu care decurgeau din funcţia publică deţinută de [...] în cadrul Consiliului Judeţean 
Constanţa, plătind în mod nelegal suma de 5.094.836 lei, reprezentând finanţări nerambursabile din 
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fonduri publice către asociaţii şi fundaţii, finanţarea şi plăţile fiind efectuate de către unitatea 
administrativ-teritorială a judeţului Constanţa, numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Judeţean 
Constanţa, fără respectarea normelor legale în vigoare, prevăzute de Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activităţi non-profit de interes 
general şi de O.G. nr. 51/1998, actualizată, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile şi regulile în 
care se pot asigura finanţări nerambursabile din fonduri publice; 

2. „abuz în serviciu” prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod 
penal şi art.309 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 alin.1 Cod penal, prin aceea că 
în anul 2012, cu ştiinţă, şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu care decurgeau din 
calitatea de [...] al Consiliului Judeţean Constanţa, finanţând, în mod nelegal, cheltuieli cu activităţile 
sportive, în sumă de 13.305.000 lei reprezentând plăţi nerambursabile din fonduri publice către 
asociaţii şi cluburi sportive, finanţarea şi plăţile fiind efectuate de către Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul Constanţa numai în baza hotărârilor Consiliului Judeţean, cu încălcarea flagrantă a 
prevederilor Legii nr. 350/2005, care reglementează regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice, alocate pentru activităţi non-profit de interes general şi a prevederilor Legii nr.69/2000 a 
educaţiei fizice şi sportului, care reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de 
educaţie fizică şi sport în România şi condiţiile finanţării activităţii sportive din fonduri publice; 

3. „constituire a unui grup infracţional organizat” prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal 
cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, prin aceea că, împreună cu inculpaţii [...], [...] şi Fundaţia [...], în 
anul 2012, a constituit un grup infracţional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor 
infracţiuni îndreptate împotriva patrimoniului judeţului Constanţa precum şi a unor infracţiuni de 
evaziune fiscală; 

4. „abuz în serviciu” prevăzută de art.297 alin.1 Cod penal, prin aceea că la data de 
08.01.2015, în calitate de [...] al Consiliului Judeţean Constanţa, a emis Dispoziţia nr.7 prin care în 
mod nelegal a deposedat persoana vătămată [...] de atribuţiile funcţiei de Director General al 
Direcţiei Economice – Financiare din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa şi i-a retras acesteia 
dreptul de acordare a vizei de control financiar preventiv, provocându-i acesteia atât o vătămare 
nepatrimonială a drepturilor şi intereselor legitime privind exercitarea atribuţiilor unui post pe care îl 
ocupase prin concurs, cât şi o pagubă patrimonială reprezentată de diminuarea salariului; 

5. „conflict de interese” prevăzută de art.2531 alin.1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 
alin.1 Cod penal, prin aceea că la data de 07.02.2012, în calitate de [...] al Consiliului Judeţean 
Constanţa, a aprobat prin referatul nr…. virarea sumei de 100.000 lei către Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Constanţa la solicitarea acestei instituţii, pentru achitarea unui avans către Hotelul 
[...], în condiţiile în care acesta este deţinut de SC [...] SRL la care inculpatul este asociat cu 25% din 
părţile sociale; 

6. „conflict de interese” prevăzută de art.2531 alin.1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 
alin.1 Cod penal, prin aceea că în anul 2012, a finanţat [...] Constanţa, în mod ilegal, de la bugetul 
judeţean, cu suma de 3.750.000 lei iar din această sumă clubul sportiv, al cărui [...] era tot el, a 
achitat SC [...] SRL, la care inculpatul deţinea 25% din părţile sociale, în baza unor facturi emise de 
aceasta, suma de 113.032 lei; 

7. „conflict de interese” prevăzută de art.301 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod 
penal, prin aceea că la data de 20.11.2009, a încheiat contractul de prestări servicii nr. …, cu SC [...] 
SRL, la care asociat este [...], persoană aflată în relaţii comerciale cu el iar ulterior a efectuat plăţi din 
fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalele 25.01.2010 – 
30.11.2010, 24.01.2011 – 02.12.2011, 04.01.2012 – 20.12.2012, 17.01.2013 – 12.12.2013 şi 
17.01.2014 – 10.03.2014, în cuantum total de 9.623.170,43 lei; 
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8. „conflict de interese” prevăzută de art.2531 alin.1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 
alin.1 Cod penal, prin aceea că la data de 02.06.2011, a încheiat contractul de prestări servicii 
nr.10517 cu SC [...] SRL, la care asociat este [...], persoană aflată în relaţii comerciale cu el iar 
ulterior a efectuat plăţi din fonduri publice în temeiul acestui contract, în cuantum de 12.936,92 lei; 

9. „conflict de interese” prevăzută de art.2531 alin.1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 
alin.1 Cod penal, prin aceea că la data de 14.11.2013, a încheiat contractul de prestări servicii nr…., 
cu SC [...] SRL, la care asociat este [...], persoană aflată în relaţii comerciale cu el, şi a efectuat plăţi 
din fonduri publice în temeiul acestui contract, în cuantum de 91.809,60 lei; 

10. „conflict de interese” prevăzută de art.301 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod 
penal, prin aceea că la data de 26.11.2013, a încheiat contractul de prestări servicii nr.[...], cu SC [...] 
SRL, la care asociat este [...], persoană aflată în relaţii comerciale cu el, şi a efectuat plăţi din fonduri 
publice în temeiul acestui contract, la datele de 14.05.2014 şi 23.05.2014 în cuantum total de 
166.830,84 lei lei; 

11. „conflict de interese” prevăzută de art.301 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod 
penal, prin aceea că la data de 24.02.2014, a încheiat contractul de prestări servicii nr. [...], cu SC [...] 
SRL, la care asociat este [...], persoană aflată în relaţii comerciale cu el, şi a efectuat plăţi din fonduri 
publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalul 28.08.2014 – 05.02.2015, în 
cuantum total de 565.158,55 lei; 

12. „conflict de interese” prevăzută de art.301 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod 
penal, prin aceea că la data de 27.02.2013, a încheiat contractul de prestări servicii nr.4252, cu SC 
[...] SRL, la care asociat este [...], persoană aflată în relaţii comerciale cu el, şi a efectuat plăţi din 
fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în anul 2013 şi în perioada 
06.02.2014 – 27.06.2014 în cuantum total de 63.779,6 lei; 

13. „conflict de interese” prevăzută de art.301 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod 
penal, prin aceea că la data de 02.04.2009, inculpatul [...] a încheiat contractul de prestări servicii 
nr.6162 cu SC [...] SRL, la care asociat este [...], persoană aflată în relaţii comerciale cu el şi a 
efectuat plăţi din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalul 
24.02.2010–11.02.2015, în cuantum total de 2.842.218 lei. 

22. Măsura preventivă.  
Prin Încheierea nr.41 din data de 20.02.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul 

penal nr.1019/118/2015, rămasă definitivă, s-a dispus arestul la domiciliu faţă de inculpatul [...] 
pentru o perioadă de 30 de zile, prelungit prin Încheierea nr.65 din 19.03.2015 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr.1019/118/2015 pe o perioadă de 30 zile, începând cu data 
de 22.03.2015 şi până la 20.04.2015.  

Prin Încheierea din 12.05.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul 
penal nr.2596/118/2015, rămasă definitivă prin respingerea contestaţiei exercitată de inculpat, s-a 
dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar, măsură 
ce ulterior a fost verificată şi menţinută periodic în cursul camerei preliminare şi al judecăţii. 

3. Hotărârea contestată 
Nefinalizându-se judecata în primă instanţă, procedând la o nouă verificare a măsurii 

preventive, prin încheierea pronunţată la data de 09.06.2016 în dosarul nr.2596/118/2015/a13, 
Tribunalul Constanţa a menţinut, în baza art. 208 alin. 5 cod procedură penală, măsura 
preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul [...], respingând, ca nefondată, cererea de 
revocare a controlului judiciar, având în vedere următoarele: 

- există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă  că inculpatul a săvârşit o infracţiune, 
probe care nu au fost înlăturate în procedura de cameră preliminară, iar în prezent, când cercetarea 
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judecătorească este în plină desfăşurare, nu a intervenit nici o modificare a temeiniciei elementelor 
avute în vedere cu ocazia  adoptării măsurii preventive a controlului judiciar; 

- din perspectiva scopului asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, de natură a e[...]da 
circumstanţele prezentei cauze, soluţionarea tuturor aspectelor de fapt şi de drept, precum şi aflarea 
adevărului, pe de-o parte, dar şi pentru a se asigura prezenţa inculpatului în faţa instanţei de judecată 
şi a preveni comiterea unei infracţiuni, menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de 
inculpat este necesară, în concordanţă cu cerinţele art.202 cod procedură penală;  

- raţiunile ce au determinat luarea controlului judiciar sunt de actualitate, respectă principiul  
proporţionalităţii  cu gravitatea acuzaţiilor aduse inculpatului, în acord cu jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului şi nu a depăşit caracterul de rezonabilitate al unei astfel de măsuri, 
având în vedere şi natura faptelor de a căror comitere este acuzat inculpatul, în legătură cu calitatea 
de [...] al Consiliului Judeţean Constanţa, persoană obligată să vegheze la respectarea şi aplicarea 
legii în instituţiile administraţiei publice, de mărimea presupusului prejudiciu care s-ar fi produs în 
patrimoniul Consiliului Judeţean şi al Judeţului Constanţa, aspect de natură a da o anumită greutate 
acuzaţiilor;  

- termenul de la care a fost adoptată această măsură preventivă îmbracă un caracter rezonabil, 
fiind proporţional atât în raport cu art.2151 alin.8 cod procedură penală, potrivit căruia menţinerea 
controlului judiciar în cursul judecăţii poate atinge un termen maxim de până la 5 ani, cât şi în raport 
de complexitatea cauzei, de multitudinea acuzaţiilor penale, dar şi de calitatea în care inculpatul ar fi 
comis astfel de infracţiuni; inculpatul are libertate deplină de mişcare la nivelul teritoriului ţării, iar 
celelalte obligaţii din cadrul controlului judiciar, în vigoare la acest moment, sunt garanţii ale unei 
bune desfăşurări a procesului penal, existând un echilibru între interesele justiţiei şi cele personale 
ale inculpatului; în raport de aceste elemente se constată că măsura preventivă îşi menţine 
valabilitatea, iar revocarea acesteia nu ar putea fi argumentată la acest moment procesual din 
perspectiva dispoziţiilor art.242 Cod procedură penală, în cadrul căruia se stipulează expres că  
revocarea controlului judiciar poate interveni în cazul în care au încetat temeiurile care au 
determinat-o ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii ori, în 
prezenta cauză nu este aplicabil nici unul dintre aceste cazuri;  

- împrejurarea că inculpatul se află, la acest moment, sub imperiul unei măsuri preventive mai 
grele în altă cauză nu poate constitui, în mod singular, un motiv pertinent pentru revocarea 
controlului judiciar, fiecare cauză având particularităţile sale. 

4. Contestaţia; motivare. 
În susţinerea contestaţiei formulată în termenul legal, prin apărător, inculpatul [...] a motivat 

că nu mai subzistă temeiurile avute în vedere iniţial la luare măsurii controlului judiciar, măsura nu 
mai este utilă, în condiţiile în care inculpatul este arestat preventiv în alte două cauze.  

5. Aprecierea Curţii 
Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii contestate, prin prisma criticilor formulate de 

contestator şi din oficiu, contestaţia este fondată pentru considerentele expuse în continuare. 
Potrivit art.242 alin.(1) cod procedură penală, măsura preventivă poate fi revocată dacă au 

încetat temeiurile care au determinat-o sau au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea 
măsurii. 

Prin raportare la criteriul prev. de art. 202 alin.(3) cod procedură penală, ce vizează 
proporţionalitatea măsurii preventive cu gravitatea acuzaţiilor aduse inculpatului, după aproximativ 2 luni 
de arest la domiciliu şi peste 1 an de la luarea măsurii controlului judiciar, interval de timp în care a 
expirat şi mandatul de [...] consiliu judeţean, dosarul aflându-se în cursul cercetării judecătoreşti, pe 
durata acesteia, inculpatul prezentându-se la termenele de judecată, precum şi în lipsa datelor că s-ar 
sustrage procedurilor penale în continuare ori că ar încerca influenţarea aflării adevărului sau ar pregăti 
comiterea unei alte infracţiuni, menţinerea controlului judiciar nu mai este necesară pentru asigurarea 



 
 

133

bunei desfăşurări a procesului penal, impunându-se revocarea acesteia;la luarea acestei decizii, se are în 
vedere şi raportul de expertiză medico-legală nr.[...]/05.05.2016 potrivit căruia inculpatul contestator 
prezintă mai multe afecţiuni medicale (…), afecţiuni care nu îl pun în imposibilitatea participării la 
procesul penal, dar din cauza cărora contestatorul are dificultăţi reale cu ocazia prezentării la instanţă, 
necesitând „endoprotezare pentru incontinenta urinară” şi având ”status post-protezare sold drept, pentru 
care i s-a recomandat mobilizare cu sprijin partial pe membrul inferior drept cu ajutorul unui cadrude 
mers circa 30 zile”. 

Totdată, inculpatul [...] aflându-se şi sub incidenţa a două mandate de arest preventiv, măsura 
controlului judiciar obiectiv nu mai poate fi exercitată, impunându-se înlăturarea acesteia. 

Prin urmare, pentru considerentele anterior prezentate, în baza art.4251 alin.(7) pct.2. lit.a) cod 
procedură penală, contestaţia va fi admisă, se va desfiinţa în încheierea din 09.06.15 a Tribunalului 
Constanţa şi soluţionând cauza, potrivit art.362 alin.(2) cu ref. la art.208 alin.(5),  art.242 alin.(1) cod 
procedură penală şi art.207 alin.(5) cod procedură penală, va revoca măsura controlului judiciar.  

Decizia penală nr. 104/P/C/17.06.2016 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
 

16. Cameră preliminară. Contestație. Respingere. Înlocuirea arestului la 
domiciliu cu măsura controlului judiciar. Proporționalitatea măsurii preventive cu cu 
gravitatea acuzațiilor aduse. 
 

Potrivit art.242 alin.(2) cod procedură penală, măsura preventivă a arestului la domiciliu se 
înlocuieşte, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai uşoară, dacă sunt întrunite condiţiile 
prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a 
conduitei procesuale a inculpatului,  se apreciază că măsura preventivă mai uşoară este suficientă pentru 
realizarea scopului prevăzut la art.202 alin.1 cod procedură penală. 

Suspiciunea comiterii multitudinii de infracţiuni de evaziune fiscală, falsificarea de instrumente 
oficiale, spălare de bani, a justificat, luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de intimatul 
inculpat [...] şi continuarea privării de libertate o durată rezonabilă, dar nu poate constitui un motiv 
„relevant şi suficient” pentru menţinerea în continuare a privării de libertate, bucurându-se de prezumţia de 
nevinovăţie. 

Pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, prin raportare la criteriul prev. de art.202 
alin.(3) cod procedură penală, ce vizează proporţionalitatea măsurii preventive cu gravitatea acuzaţiilor 
aduse inculpatului, este justificată înlocuirea arestului la domiciliu, cu măsura controlului judiciar - 
suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art.202 alin.(1) cod procedură penală.  

 
Art.202 alin.(1) și alin.(3) Cod procedură penală 

Art.242 alin.(2) Cod procedură penală  
 

S-a luat în examinare contestaţia formulată de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 
TRIBUNALUL CONSTANŢA, împotriva încheierii din 01.06.2016, pronunţată de judecătorul de 
cameră preliminară în dosarul nr.3034/118/2016/a3 al Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, având 
ca obiect „înlocuire măsură preventivă – art. 242 Cod procedură penală”, privind pe intimatul 
inculpat [...], aflat în stare de arest la domiciliu.   

1.Sesizarea Curţii  
Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a formulat contestaţie împotriva încheierii de 

şedinţă din data de 01.06.2016, pronunţată de judecătorul de camera preliminară din cadrul 
Tribunalului Constanţa – Secţia Penală în dosarul nr.3034/118/2016/a3, de înlocuire a măsurii 
arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul [...] cu măsura controlului judiciar.  
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2.Circumstanţele cauzei 
2.1.Actul de inculpare. 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa nr.45/P/2012 din data de 

05.05.2016, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului [...], pentru săvârşirea infracţiunilor de:  
- „falsificarea de instrumente oficiale” prev. de art.317 Cod penal în cond. art.35 alin.1 Cod 

penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că, în mod repetat, 
în baza rezoluţiei infracţionale unice, în perioada 2007-2012, a procedat, prin folosirea sistemelor 
electronice, la falsificarea ştampilelor purtând însemnele unor instituţii dintre cele prevăzute de 
art.176 Cod penal care defineşte termenul public ca fiind tot ceea ce priveşte autorităţile publice, 
instituţiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate 
publică, respectiv direcţii sanitar veterinare aparţinând judeţelor [...], [...] şi [...]; 

- „folosirea instrumentelor oficiale false” prev. de art.318 Cod penal în cond. art.35 alin.1 
Cod penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, costând în aceea că în calitate de  
reprezentant al SC [...] S.R.L., SC [...] S.R.L. şi  SC [...] S.R.L. a folosit instrumentele false 
prevăzute de art.317 Cod penal, respectiv ştampilele purtând însemnele direcţiilor sanitar veterinare 
aparţinând judeţelor [...], [...] şi [...] prin aplicarea acestora pe înscrisuri aparţinând celor trei societăţi 
comerciale;  

- „evaziune fiscală” prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art.5 alin.1 Cod 
penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că în calitate de reprezentant al SC [...] S.R.L. s-a 
sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului în cuantum de 75.189 lei 
impozit pe profit şi 89.287 lei TVA, prin înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii de 
cheltuieli fictive în cuantum total de 469.929 lei, prin declararea de achiziţii nereale de la SC [...] 
S.R.L. în scopul diminuării taxei pe valoare adăugată colectată şi a creării aparenţei unor cheltuieli 
de aprovizionare cu mărfurile care în realitate nu au existat; 

- instigare la „evaziune fiscală” prev. de art.47 Cod penal în ref. la art.9 alin.1 lit.f din Legea 
241/2005 cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, (2 infracţiuni) constând în aceea 
că în mod intenţionat, i-a determinat prin acţiuni materiale succesive pe inculpatul [...] şi pe suspecta 
[...] să procedeze la declararea fictivă a sediului social al SC [...] S.R.L., la adresa din Constanţa, [...], 
în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare şi fiscale; 

- participaţie improprie la „evaziune fiscală”  prev. de art.52 alin.1 Cod penal în ref. la art.9 
alin.1 lit.a din Legea 241/2005 cu aplic. art 5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în 
aceea că s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului prin ascunderea 
obiectului de activitate al SC [...] S.R.L., respectiv prin ascunderea achiziţiilor intracomunitare 
efectuate în numele acestei societăţi comerciale în perioada 7 noiembrie 2008 – 2 septembrie 2009, 
de la [...] SILISTRA Bulgaria, cauzând un prejudiciu în valoare de 58.815 lei, reprezetând impozit pe 
profit şi cu suma de 69.842 lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată. La activitatea infracţională a 
participat, fără viovăţie, administratorul de drept al societăţii, respectiv inculpatul [...], care nu a avut 
cunoştinţă de derularea acestor operaţiuni comerciale;  

- „falsificarea de instrumente oficiale” prev. de art.317 Cod penal în cond. art.35 alin.1 Cod 
penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că la data de 25 
aprilie 2009 i-a înmânat suspectului [...] un număr de 3 ştampile de control sanitar veterinar, pe care 
le-a contrafăcut, respectiv ştampilele cu impresiunile: …; 

- „folosirea instrumentelor oficiale false” prev. de art.318 Cod penal în cond. art.35 alin.1 
Cod penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că la data de 
25 aprilie 2009 s-a folosit, alături de suspectul [...] de ştampilele de control sanitar veterinar despre 
care avea cunoştinţă că erau contrafăcute;  
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- „evaziune fiscală” în modalitatea participaţiei improprii prev. de art.52 alin.3 Cod penal în 
ref. la art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 în cond. art.35 alin.1 Cod penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod 
penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că în perioada ianuarie 2007 – martie 2007 a 
acţionat în numele şi pe seama SC [...] S.R.L., societate administrată în drept de suspecta [...] 
procedând la înregistrarea în evidenţele contabile ale acestei societăţi comerciale a cheltuielilor 
nereale cu consecinţa sustragerii de la plata către bugetul general consolidat al statului cu suma de 
191.931 lei, din care 87.740 lei impozit peprofit şi 104.191 lei TVA;  

- „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice cu permisul de conducere anulat” prev. 
de art.335 alin.2 Cod penal, constând în aceea că la data de 26 august 2015 a condus autoturismul 
marca Renault Kangoo cu numărul de îmatriculare [...] având permisul de conducere anulat; 

- instigare la „evaziune fiscală” prev. de art.47 Cod penal în ref. la art.4 din Legea 241/2005 
cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că a determinat-o pe 
inculpata [...] în calitate de administrator la SC. [...] S.R.L., de a refuza în mod nejustificat să 
prezinte documentele legale ale SC. [...] S.R.L., la solicitarea Gărzii Financiare în cursul anului 2013, 
în scopul împiedicării verificărilor financiare;  

- instigare la „evaziune fiscală” prev. de art.47 Cod penal în ref. la art.9 alin.1 lit.b din Legea 
241/2005 cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că a 
determinat-o pe inculpata [...] în calitate de administrator la SC. [...] S.R.L., cu intenție să omită 
înregistrarea în evidențele contabile ale societății a veniturilor obținute din activitatea desfășurată, în 
scopul sustragerii de la plata către bugetul consolidat al statului cu suma de 44.523 lei TVA 
necolectat aferentă livrărilor de mărfuri (flori şi plante în ghivece), prin regim de consignație, TVA 
rămânând neexigibilă şi după înregistrarea descărcării din gestiune a acestora adică începând cu data 
de 31 decembrie 2011, iar în perioada noiembrie 2011 – februarie 2014 nu a înregistrat în 
contabilitate venituri în sumă totală de 419.346 lei şi nu a colectat TVA aferentă în sumă de 99.820 
lei;  

- „fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. de art.322 Cod penal cu aplic. art.5 alin.1 
Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în contrafacerea prin scanare a contractului de 
închiriere nr. 8 din15 mai 2012 încheiat cu SC [...] S.R.L., în scopul stabilirii sediului social al SC. 
[...] S.R.L. la adresa din Constanţa, …; 

- „fals material în înscrisuri oficiale” prev. de art. 320 Cod penal în cond. art.35 alin.1 Cod 
penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că, în mod repetat, 
în baza rezoluției infracționale unice în perioada 2007 – 2012, a procedat la contrafacerea 
certificatelor sanitar veterinare în numele SC [...] S.R.L., SC. [...] S.R.L. şi SC [...] S.R.L.; 

- „uz de fals” prev. de art.323 Cod penal, în cond. art.35 alin.1 Cod penal cu aplic. art.5 alin.1 
Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, în referire la folosirea certificatelor sanitar veterinare 
contrafăcute în numele SC [...] S.R.L., SC [...] S.R.L., şi SC [...] S.R.L. în perioada 2007 – 2012, în 
scopul ascunderii provenienței ilicite a cantităților de carne pe care le-a introdus în circuitul 
comercial fără să fie controlate din punct de vedere sanitar veterinar;  

- „fals material în înscrisuri oficiale” prev. de art.320 Cod penal, constând în aceea că a 
procedat la contrafacerea prin scanare a autorizaţiei de funcţionare a SC [...] S.R.L. ulterior datei de 2 
februarie 2016;  

- „uz de fals” prev. de art.323 Cod penal, în referire la folosirea autorizaţiei de funcţionare a 
SC [...] S.R.L. contrafăcute ulterior datei de 2 februarie 2016;  

- „evaziune fiscală” prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art.5 alin.1 Cod 
penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că, în calşitate de reprezentant al SC [...] S.R.L. 
Constanţa a procedat la înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii comerciale de achiziţii 
fictive cu carne şi produse din carne de la SC [...] S.R.L. în semestrul II 2008 şi în semestrul I/2009, 



 
 

136

cu consecinţa sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului cu suma de 
75.189 lei impozit pe profit şi 89.287 lei taxa pe valoarea adăugată;  

- „comercializarea de produse alterate” prev. de art.358 Cod penal,  în cond. art.35 alin.1 Cod 
penal, constând în aceea că, în mod repetat, în baza rezoluţiei infracţionale unice, în perioada 2014 – 
10 februarie 2016, a procedat la vânzarea de alimente prin magazinele SC [...] S.R.L. cunoscând că 
sunt alterate, fiind vătămătoare sănătăţii; 

- „lovire sau ale violenţe” prev. de art.193 alin.2 Cod penal, constând în aceea că la data de 27 
august 2014 a aplicat lovituri persoanei vătămate [...] cauzându-i leziuni pentru a căror vindecare 
persoana vătămată a necesitat 12 zile de îngrijiri medicale;  

- „spălare de bani” prev. de art.29 alin.1lit.a din Legea 656/2002 în cond. art.35 alin.1 Cod 
penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că, în mod 
intenţionat, a procedat la transferul de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârşirea de 
infracţiuni în scopul ascunderii originii ilicite a acestora, respectiv a mărfurilor provenite din 
achiziţiile intracomunitare derulate în perioada noiembrie 2008 – septembrie 2009; 

- „spălare de bani” prev. de art.29 alin.1lit.a din Legea 656/2002 în cond. art.35 alin.1 Cod 
penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că, în calitate de 
reprezentant al SC [...] S.R.L., a procedat la ascunderea adevăratei naturi a provenienţei cărnii şi a 
produselor din carne achiziţionate în mod ilicit, cunoscând că această marfă provine din săvârşirea de 
infracţiuni, în sumă de 457.597 lei;   

- „spălare de bani” prev. de art.29 alin.1lit.a din Legea 656/2002 în cond. art.35 alin.1 Cod 
penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că, în numele şi pe 
seama SC. [...] S.R.L., a procedat la ascunderea adevăratei naturi a sumei de 442.659 lei, cuoscând că 
aceasta provine din întocmirea unor contracte de creditare prin care s-a atestat în mod nereal că SC. 
[...] S.R.L. ar fi fost creditată, în mod repetat, în perioada 3 ianuarie 2011 – 21 mai 2012 cu această 
sumă;   

- „spălare de bani” prev. de art.29 alin.1lit.c din Legea 656/2002 în cond. art.35 alin.1 Cod 
penal, constând în aceea că, în calitate de reprezentant al SC [...] S.R.L., a dobândit suma totală de 
3.460.042 lei, cunoscând că aceastaprovine din omisiunea înregistrării veniturilor în evidenţele SC 
[...] S.R.L. în perrioada 1 ianuarie 2014 – 9 februarie 2016;  

- „evaziune fiscală” prev. de art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea 241/2005 în cond. art.35 
alin.1 Cod penal, întrucât în calitate de reprezentant al SC [...] S.R.L.  în perioada 1 ianuarie 2014 – 9 
februarie 2016 s-a sustras de la plata obţigaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului cu  suma 
de 1.092.566 lei, compusă din 475.388 lei reprezentând impozit pe profit şi 617.178 lei reprezentând 
taxă pe valoarea adăugată, ca urmare aomisiunii înregistrării în evidenţa contabilă a veniturilor 
realizate;  

- „evaziune fiscală” prev. de art.52 alin.3 Cod penal în ref. la art.9 alin.1 lit.d din Legea 
241/2005, în cond art.35 alin.1 Cod penal, cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, 
constând în aceea că a determinat-o pe [...], cu intenţie, la distrugerea, fără vinovăţie a actelor 
contabile ale SC [...] S.R.L. şi la  ascunderea caselor de marcat aparţinând SC [...] S.R.L., SC [...] 
S.R.L. şi SC. [...] S.R.L.;  

- „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice cu permisul de conducere anulat” prev. 
de art.335 alin.2 Cod penal, constând în aceea că la data de 9 decembrie 2015 a condus autoturismul 
marca Renault Kangoo cu numărul de înmatriculare [...] având permisul de conducere anulat; 

- complicitate la „abuz în serviciu cu consecinţa obţinerii unui folos necuvenit” prev. de 
art.48 Cod penal în ref la art.132 din Legea 78/2000 rap. la art.297 Cod penal, constând în aceea că în 
perioada 19 octombrie – 18 noiembrie 2015 a obţinut un folos necuvenit în calitate de reprezentant al 
SC [...] S.R.L. ca urmare a încălcării în mod intenţionat a atribuţiilor de serviciu de către inculpatul 
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OMER DENIS în calitate de comisar la Comisariatul judeţean pentru Protecţia Consumatorului care 
nu a procedat la verificarea aspectelor din sesizarea formulată de martora [...];  

- „evaziune fiscală” prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 în cond. art.35 alin.1 Cod 
penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că în calitate de 
reprezentant al SC [...] S.R.L., a omis înregistrarea în evidenţele contabile a veniturilor realizate ca 
urmare a relaţiilor comerciale cu un număr de 21 societăţi comerciale, în perioada 2007 – 2011 cu 
consecinţa sustragerii de la plata către bugetul consolidat al statului cu suma de 324.803 lei, din care 
148.404 lei impozit pe profit şi 176.399 lei taxă pe valoare adăugată;   

- infracţiunea de „evaziune fiscală” în modalitatea participaţiei improprii prev. de art.52 alin.3 
Cod penal în ref. la art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 în cond. art.35 alin.1 Cod penal cu aplic. 
art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că a determinat cu intenţie 
omisiunea înregistrării în evidenţele contabile ale SC [...] S.R.L. Constanţa, în perioada ianuarie 
2012 – decembrie 2012 veniturile rezultate din livrările de carne în valoare totală de 419.346 lei şi nu 
a colectat TVA în valoare de 99.820 lei, iar în luna decembrie 2011 a determinat cu intenţie 
omisiunea înregistrării colectării taxei pe valoarea adăugată rezultată din descărcarea de gestiune a 
plantelor ornamentale care în realitate fuseseră achiziţionate de SC [...] SRL în luna aprilie 2011, cu 
consecinţa sustragerii de la plata către bugetul consolidat al statului cu suma de 44.523 lei taxă pe 
valoare adăugată;   

- infracţiunile de „evaziune fiscală” în modalitatea participaţiei improprii prev. de art.52 
alin.3 Cod penal în ref. la art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 în cond. art.35 alin.1 Cod penal cu 
aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal şi de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” 
prev. de art.52 alin.3 Cod penal în ref. la art.322 alin.1 Cod penal, în cond. art.35 alin.1 Cod penal cu 
aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că a determinat cu intenţie 
înregistrarea în evidenţele contabile ale SC [...] S.R.L. Constanţa cheltuieli fictive rezultate din 
achiziţiile fictive de la SC [...] SRL [...] în perioada august 2010 – ianuarie 2011, în valoare totală de 
111.560 lei cu consecinţa sustragerii de la plata către bugetul consolidate al statului cu suma de 
26.774 lei reprezentând taxă pe valoare adăugată, în luna aprilie 2011 a înregistrat servicii închirieri 
auto de la SC [...] SRL în valoare de 96.000 lei deducând în mod nelegal suma de 23.040 lei şi 
totodată a procedat la întocmirea în fals a facturilor care au reflectat în mod nelegal prestarea 
serviciilor către SC [...] SRL, SC [...] SRL, SC [...] SRL, SC [...] SRL şi SC [...] SRL;   

- infracţiunea de „evaziune fiscală” în modalitatea participaţiei improprii prev. de art.52 alin.3 
Cod penal în ref. la art.48 alin.1 Cod penal, rap. la art.9 alin.1 lit.a din Legea 241/2005 în cond. 
art.35 alin.1 Cod penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea 
că a determinat, cu intenţie, contribuţia SC [...] S.R.L. Constanţa la ascunderea sursei impozabile 
constând în carne şi subproduse din carne de către SC [...] S.R.L., [...], SC [...] S.R.L., SC [...] S.R.L., 
SC [...] S.R.L. şi SC [...] S.R.L.; 

- infracţiunea de „înşelăciune” prev. de art.244 alin.1 Cod penal, în cond. art.35 alin.1 Cod 
penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că în numele şi pe 
seama SC [...] S.R.L., în mod repetat, în baza rezoluţiei infracţionale unice, a indus în eroare SC [...] 
S.R.L., judeţul Vaslui cu prilejul achiziţiilor de carne de vită tranşată în valoare de 17.728,33 lei 
precum şi pe [...] cu prilejul achiziţiilor de carne de porc refrigerată în valoare de 14.782,20 euro, 
deşi la momentul efectuării achiziţiilor nu deţinea nici o calitate în cadrul SC [...] S.R.L. 

2.2.Măsura arestului preventiv în cursul urmăririi penale. 
Prin Încheiere  nr.29 din data de 11.02.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul 

penal  nr.912/118/2016, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului [...] pe o perioadă de 30 de 
zile, însă, prin încheierea nr.21/P din 17.02.2016 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, s-a admis 
contestaţia formulată de inculpat, s-a desfiinţat încheierea atacată şi soluţionând cauza, în baza 
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art.242 alin.2 din Codul de procedură penală raportat la art.218 şi următoarele din codul de procedură 
penală, s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, prevăzută 
de art.218 şi următoarele din Codul de procedură penală, cu instituirea unor obligaţii în sarcina 
acestuia. 

Prin Încheierea nr.48 din data de 10.03.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul 
penal nr.1539/118/2016, definitivă prin Încheierea nr.33 a Curţii de Apel Constanţa din 2.03.2016, s-
a dispus prelungirea cu 30 de zile, de la 12.03.2016 până la 10.04.2016, inclusiv, măsura arestului la 
domiciliu. 

Prin Încheierea nr.68 din 08.04.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a admis cererea 
formulată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi în baza art.242 alin.3 codul de 
procedură penală, s-a înlocuit măsura arestului la domiciliu faţă de inculpatul [...] cu măsura arestării 
preventive, întemeiate pe dispoziţiile art.223 alin.1 lit.b şi alin.2 codul de procedură penală; aceasta a 
fost reformată prin Încheierea nr.70/JDL din 10.04.2016 a Curţii de Apel Constanţa, care a dispus 
prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile, cu începere de la 
data de 11 aprilie 2016 şi până la 10 mai 2016, inclusiv.  

2.3.Măsura arestului preventiv  în cursul procedurii de cameră preliminară. 
La data de 09.05.2016, sesizându-se instanţa prin rechizitoriu, cauza s-a înregistrat la 

Tribunalul Constanţa, situaţie în care, în procedura camerei preliminare, în baza art.207 alin.(2) cod 
procedură penală, s-a verificat măsura preventivă, măsură ce a fost menţinută prin încheierea din 
10.05.2016. 

Ulterior, în baza art.348 cod procedură penală, s-a verificat periodic legalitatea şi temeinicia 
măsurii preventive.  

Astfel, prin încheierea din 01.06.2016, pronunţată în dosarul nr.3034/118/2016/a3, 
judecătorul de camera preliminară din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală a dispus, în 
baza art.242 alin.2 cod procedură penală şi art.215 cod procedură penală, înlocuirea măsurii arestului 
la domiciliu a inculpatului [...] cu măsura controlului judiciar pe o durată de 60 zile, de la data 
rămânerii definitive a încheierii, inculpatului fiindu-i impuse obligaţiile prev. la art.215 alin.1 şi 2 
cod procedură penală, având în vedere următoarele: 

- potrivit dispoziţiilor art.242 alin.2 Cod procedură penală, măsura preventivă se înlocuieşte, 
din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai uşoară, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 
de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei 
procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura mai uşoară este suficientă pentru realizarea 
scopului prev de art.202 alin.1. Art.5 par. f 1 lit.c din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
stabileşte că privarea de libertate a unei persoane se poate dispune dacă acuzatul a fost arestat sau 
reţinut în vederea aducerii sale în fata autorităţii judiciare competente, atunci când există motive 
verosimile de a bănui ca a săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinice de a crede în 
necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia. În 
condiţiile prevăzute de alin.1, persoana arestată preventiv are dreptul de a fi judecată într-un termen 
rezonabil sau eliberat în cursul procedurii, putând fi subordonată unei garanţii care să asigure 
prezentarea acesteia la audiere, potrivit art.5 paragraful III din CEDO. Totodată, prin decizii de speţă, 
Curtea a statuat că autorităţile naţionale sunt obligate, atunci când decid cu privire la menţinerea 
stării de arest a unei persoane, sa aibă în vedere măsuri alternative de natură să asigure prezenţa 
acuzatului la proces; 

- dinamismul procesului penal, precum şi faptul că măsura arestării preventive sau a arestului 
la domiciliu au drept scop asigurarea bunei desfăşurări a activităţii procesuale impun în mod firesc, 
ca această măsură să fie adaptată permanent în raport cu împrejurările concrete legate atât de cauza 
penală, cât şi de persoana inculpatului, respectiv perioada petrecută în arest preventiv şi arest la 
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domiciliu şi posibilitatea acestuia de a fi conştientizat repercusiunile negative ale unei conduite 
procesuale ostile.O astfel de schimbare a temeiurilor arestării în dinamica procesuală poate atrage 
înlocuirea unor măsuri preventive severe cu o măsură privativă de libertate mai uşoară; 

- raportat la speţa concretă dedusă judecăţii, se poate observa că la momentul luării măsurilor 
preventive se impunea o astfel de măsură şi faţă de inculpat, ca fiind necesară in scopul protejării cu 
prioritate a ordinii publice şi asigurării îndeplinirii scopului prevăzut la art.202 alin.1 Cod procedură 
penală. Or, de la data plasării inculpatului [...] în regim privativ de libertate, iniţial prin arest 
preventiv, iar ulterior prin arest la domiciliu, acesta a avut posibilitatea reală de a conştientiza 
consecinţele negative ale acţiunilor sale, a avut timpul necesar de a reflecta asupra faptului că o 
conduită neconformă cu obligaţiile impuse de lege este de natură a atrage repercusiuni negative, în 
sensul izolării pe o perioadă de timp de familie şi de societate; 

- orice măsură care restrânge libertatea persoanei trebuie să fie prevăzută de lege, să 
urmărească unul din scopurile legitime prevăzute de normele interne şi internaţionale şi să menţină 
un just echilibru între interesul general şi drepturile persoanei în cauză. La momentul actual există 
garanţii suficiente că inculpatul se va supune obligaţiilor şi limitărilor pe care le implică o măsură 
mai uşoară cum este controlul judiciar, mai ales că, de când a fost lăsat în libertate, nu s-au constatat 
încălcări ale măsurii arestului la domiciliu. Privarea de libertate pe parcursul procesului penal trebuie 
să fie excepţională şi, ca orice măsură de excepţie, odată cu trecerea timpului trebuie reevaluată, 
libertatea persoanei fiind un element intrinsec fiinţei umane; 

- examinând oportunitatea alegerii unei măsuri alternative, mai uşoare, se observă că se poate 
realiza în mod satisfăcător scopul prev. de art.202 alin. 1 cod procedură penală prin aplicarea măsurii 
controlului judiciar, cu instituirea unor obligaţii în sarcina inculpatului [...], de natură a asigura atât 
ocrotirea interesului general, cât şi drepturile inculpatului. 

3. Contestaţia; motivare. 
În susţinerea contestaţiei formulată în termen, procurorul a motivat că se impune menţinerea 

măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de inculpatul [...], având în vedere numărul ridicat al 
infracţiunilor pentru care este judecat, prejudiciul ridicat, perioada îndelungată pe care s-a întins 
activitatea infracţională (aproximativ 5 ani), circumstanţele personale ale inculpatului, care în trecut 
a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi ucidere din culpă, iar, în raport de 
acuzaţiile aduse inculpatului, termenul rezonabil al măsurii preventive nu a fost depăşit, de la ultima 
menţinere nu au intervenit elemente noi care să justifice înlocuirea măsurii, atitudinea conformă a 
inculpatului prin respectarea obligaţiilor impuse în sarcina sa, nu este suficientă pentru a se dispune 
înlocuirea măsurii preventive. 

4. Aprecierea Curţii - judecător de cameră preliminară 
Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii contestate, prin prisma criticilor formulate de 

procuror şi din oficiu, Curtea, judecătorul de cameră preliminară constată contestaţia neîntemeiată 
pentru considerentele expuse în continuare. 

Potrivit art.242 alin.(2) cod procedură penală, măsura preventivă a arestului la domiciliu se 
înlocuieşte, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai uşoară, dacă sunt întrunite condiţiile 
prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a 
conduitei procesuale a inculpatului,  se apreciază că măsura preventivă mai uşoară este suficientă 
pentru realizarea scopului prevăzut la art.202 alin.1 cod procedură penală. 

Conform art.207 alin.(4) - art.218 alin.(1) cu ref. la art.223 cod procedură penală, arestul la 
domiciliu se menţine dacă temeiurile care au determinat luarea măsurii se menţin sau există temeiuri 
noi care justifică o măsură preventivă. 

Ori, suspiciunea comiterii multitudinii de infracţiuni de evaziune fiscală, falsificarea de 
instrumente oficiale, spălare de bani, a justificat, luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu 
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faţă de intimatul inculpat [...] şi continuarea privării de libertate o durată rezonabilă, dar nu poate 
constitui un motiv „relevant şi suficient” pentru menţinerea în continuare a privării de libertate, 
bucurându-se de prezumţia de nevinovăţie. 

În condiţiile în care probele acuzării au fost administrate, nemaifiind riscul exercitării de 
presiuni sau influenţe asupra acestora, nu sunt date că intimatul inculpat s-ar sustrage procedurilor în 
curs-cameră preliminară, instanţă, este suficientă aplicarea unei măsuri preventive mai puţin 
restrictive de libertate şi anume cea a controlului judiciar. 

Astfel, pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, prin raportare la criteriul prev. 
de art.202 alin.(3) cod procedură penală, ce vizează proporţionalitatea măsurii preventive cu 
gravitatea acuzaţiilor aduse inculpatului, este justificată înlocuirea arestului la domiciliu, cu măsura 
controlului judiciar- suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art.202 alin.(1) cod procedură 
penală.  

Prin urmare, negăsind nici vreun caz de nulitate a hotărârii atacate, contestaţia este nefondată 
şi, în baza art.4251 alin.(7) pct.1. lit.b) cod procedură penală, va fi respinsă. 

Încheierea penală nr. 114/P/CP/07.06.2016 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
17. Cameră preliminară. Contestații. Admitere. Nelegalitate administrare probe. 

Lezarea dreptului inculpaților la un proces echitabil. 
 
Conform art.10 Cod procedură penală, este consacrat dreptul la apărare al părţilor şi subiecţilor 

procesuali principali în virtutea căruia „suspectul are dreptul de a fi informat de îndată şi înainte de a fi 
ascultat despre fapta pentru care se efectuează urmărirea penală şi încadrarea juridică a acesteia”. 

Dispoziţia generală este completată cu dispoziţiile din partea specială, respectiv art.307 cod 
procedură penală care prevede că organul de urmărire penală are obligaţia de a aduce la cunoştinţă 
calitatea de suspect persoanei cercetate înainte de prima sa audiere, dar şi art.311 cod procedură penală 
privind obligaţia de informare a suspectului în cazul extinderii urmăririi penale.  

Din cele trei dispoziţii legale trebuie să înţelegem că suspectul/inculpatul are dreptul la apărare care 
presupune şi asistarea personală sau prin apărători la efectuarea unora dintre actele de urmărire penală, 
însă trebuie ca şi organul de urmărire penală să aibă posibilitatea determinării momentului îndeplinirii 
obligaţiei prev. de art.307, art.311 cod procedură penală aşa încât să nu fie periclitată nici ancheta.  

În art.102 alin.(2) din codul de procedură penală este instituit principiul potrivit căruia „probele 
obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal”.  

Ori, în cauză, nerespectându-se condiţiile de dispunere şi efectuare a constatării „tehnico-ştiinţifice 
în materie fiscală”, rapoarte veritabile de constatare financiar contabilă vizând „legalitatea operaţiunilor 
derulate, modalităţi de înregistrarea în evidenţele contabile şi eventualul prejudiciu produs bugetului 
consolidat al statului”, acestea sunt lovite de nulitate relativă conform art.281 alin.(1) cod procedură 
penală. 

 
Art.10 alin.3 cod procedură penală 

Art.307, art.311 cod procedură penală 
Art.102 alin.(2) cod procedură penală 

 
1. Obiectul procedurii în faţa Curţii 
Inculpaţii  [...] şi [...] au contestat, în temeiul art.347 cod procedură penală, încheierea penală 

nr. 135 din 15 aprilie 2016, pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalul 
Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. 272/118/2016/a1.    

2. Circumstanţele cauzei. 
2.1. Actul de inculpare.  
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Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa nr.37/P/2012 din 
11.01.2016, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:  

- [...], pentru comiterea, în concurs real, a infracţiunilor prev. de art.297 cod penal cu aplic. 
art.5 al.1  cod penal; art.47 cod penal în ref. la art.244 al.2 cod penal  cu aplic. art.5 cod penal; art.47 
cod penal în ref. la art.322 cod penal în cond. art.35 al.1 cod penal cu aplic. art.5 al.1 cod penal;  în 
cond. art.38 al.1 cod penal, prin aceea că, în calitate de consilier micro la BCR - Sucursala … în 
luna aprilie 2010, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, l-a determinat pe suspectul [...], în 
calitate de administrator la SC [...] SRL să încheie contractul de credit nr. …/13 aprilie 2010 pentru 
ca ulterior să-i prezinte suspectului [...] facturile fiscale nr. 1031/19 aprilie 2010 şi nr. 1032 din 21 
aprilie 2010, prin care se atesta, în mod nereal, că SC [...] SRL ar fi executat lucrări de construcţie 
în beneficiul SC [...] SRL. 

- [...], pentru comiterea, în concurs real, a infracţiunilor prev. de art.48 cod penal rap. la 
art.244 alin.2 cod penal  cu aplic. art.5 cod penal; art.322 cod penal în cond. art.35 alin.1 cod penal 
cu aplic. art.5 alin.1 cod penal; art.2801 din Legea 31/1990; art.9 al.1 lit.b) din Legea 241/2005 cu 
aplic. art.5 alin.1 cod penal; în cond. art.38 alin.1 cod penal, prin aceea că, în calitate de 
administrator al SC [...] SRL Constanţa, a procedat la întocmirea în fals a facturilor fiscale nr. 
1031 din 19 aprilie 2010 şi nr. 1032 din 21 aprilie 2010 prin care se atesta, în mod nereal, că SC 
[...] SRL Constanţa ar fi executat lucrări de construcţie în beneficiul SC [...] SRL [...] inducând 
astfel în eroare BCR - Sucursala …; a procedat la cesionarea părţilor sociale ale SC [...] SRL 
Constanţa conform hotărârii nr.1/2010 a asociaţilor persoanei juridice, cesiunea neavând drept 
scop derularea în continuare a activităţii comerciale în numele SC [...] SRL Constanţa, ci în scopul 
îngreunării posibilităţii de a identifica şi examina documentele contabile ale societăţii comerciale 
iar în luna aprilie 2010 a omis înregistrarea în evidenţele contabile ale SC [...] SRL Constanţa a 
veniturilor obţinute în baza contractului de prestări servicii încheiat la data de 1 aprilie 2010 cu SC 
[...] SRL [...], cu consecinţa prejudicierii bugetului consolidat al statului cu suma de 51.680 lei 
reprezentând impozit pe profit. 

2.2. Sesizarea Tribunalului.  
Cauza s-a înregistrat la Tribunalul Constanţa la data de 15.01.2016 cu numărul 

272/118/2016.  
În procedura de cameră preliminară, inculpatul [...], prin apărător, a formulat o cerere de 

constatare a neregularităţii actului de sesizare, a nelegalităţii actelor de urmărire penală şi de 
excludere a probelor administrate în faza de urmărire penală. 

1) Un prim aspect a vizat împrejurarea că au fost nerespectate disp. art.10 alin.3 cod 
procedură penală şi procurorul, deşi avea obligaţia de a informa, de îndată, suspectul despre calitatea 
sa şi faptele pentru care este cercetat, nu a procedat conform acestor dispoziţii legale. Prin 
Ordonanţa emisă de procuror la data de 19.09.2014 s-a dispus extinderea urmăririi penale şi faţă de 
[...] pentru respectivele infracţiuni.  

Cu toate acestea, pentru calitatea de suspect a fost emisă citaţia de către procuror la data de 
01.10.2015, act prin care i s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect, şi faptele pentru care este 
învinuit, pentru data de 16.10.2015, iar învinuirea i-a fost adusă la cunoştinţă la data de 
22.10.2015.Inculpatului i-a fost încălcat dreptul la apărare şi împiedicarea participării la efectuarea 
actelor procesuale şi procedurale realizate în perioada 19.09.2014 şi 22.10.2015 şi se impun a fi 
excluse. S-a făcut referire, exemplificativ, la excluderea Ordonanţei din 01.10.2015 a procurorului 
privind preluarea documentelor de la BIN [...], Ordonanţa din aceeaşi zi, a procurorului privind 
ridicarea documentelor de la BCR SA, Ordonanţa procurorului din 01.10.2015 prin care s-a dispus 
efectuarea în cauză a unui Raport de constatare tehnico-ştiinţifică şi probele administrate în temeiul 
acestor ordonanţe. Faţă de disp. art.280 cod procedură penală, s-a solicitat să se constatate şi 
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nulitatea rechizitoriului, întrucât nulitatea actelor procesuale şi procedurale iradiază şi asupra sa, 
între acestea existând o legătură directă.  

  2) S-a mai solicitat şi înlăturarea înscrisurilor aflate la filele 22-76 vol.I u.p.. reprezentând 
listarea SMS-urilor trimise şi primite de la numitul [...], de pe numărul de telefon [...] deoarece nu 
reprezintă un mijloc de probă legal admis şi administrat prin prisma dispoziţiilor legale incidente. 
Acestea sunt nişte foi în format A4 pe care se află tehnoredactate o serie de texte, fără a purta o 
semnătură sau ştampilă a unei persoane sau autorităţi, instituţii, iar conţinutul lor este nereal.  

Între [...] şi [...] nu s-au transmis niciodată mesajele SMS despre care se pretinde că ar fi 
cuprinse în cele 55 de pagini de „înscrisuri” aflate în dosarul de urmărire penală. S-a considerat că 
proba nu este relevantă (art.100 alin.4 lit.a) cod procedură penală, iar administrarea acesteia este 
contrară legii, nu au fost respectate disp. art.139 şi urm. Cod procedură penală. 

 3) Cu referire la Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică, s-a solicitat înlăturarea acestuia 
pentru următoarele motive: - nu erau  îndeplinite cerinţele prevăzute de textul art.172 cod procedură 
penală; - nu a fost comunicat inculpatului care nu a avut posibilitatea de a-l contesta; - a fost încălcat 
dreptul inculpatului la efectuarea unei expertize în aceeaşi materie; - au fost încălcate disp. art.172 şi 
urm. Cod procedură penală, art.177 şi urm. Cod procedură penal rap. la art.64 cod procedură penală.  

Specialistul care a întocmit raportul de constatare tehnico-ştiinţifică, [...] a fost, în trecut, 
reprezentant al BCR SA - Sucursala … şi între acesta şi inculpatul [...] au existat relaţii tensionate, 
de duşmănie, existând astfel o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea specialistului a fost afectată. 

De altfel, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică, în materie fiscală, a fost contestat, în mod 
expres, de către inculpaţii cărora le-a fost comunicat – memoriu depus de [...], înainte de emiterea 
rechizitoriului.  

În raport de această contestare a raportului de constatare tehnico-ştiinţifică, se impunea 
efectuarea unei expertize tehnico-ştiinţifice în aceeaşi materie, ceea ce nu s-a realizat. Rechizitoriul 
este lovit de nulitate întrucât urmărirea penală, nu a avut în vedere şi un raport de expertiză. 

Inculpatul [...] a invocat, de asemenea, cazul de incompatibilitate în care s-a aflat specialistul 
[...] care a întocmit raportul de constatare tehnico-ştiinţifică şi care se afla în relaţii de duşmănie cu 
inculpatul [...], potrivit susţinerilor acestuia. S-a mai invocat şi împrejurarea că nu au fost respectate 
cerinţele art.172 cod procedură penală. 

3. Hotărârea de închidere a Camerei preliminare.  
Prin încheierea de şedinţă nr.135 pronunţată la data de 27 aprilie 2016 în dosarul nr. 

272/118/2016/a1 (dosar asociat dosarului de fond creat conform art.98 alin.1 din Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti), Tribunalul Constanţa – Judecătorul de Cameră 
Preliminară a respins excepţiile formulate de inculpaţii [...] şi  [...] privind constatarea 
neregularităţii actului de sesizare, a nelegalităţii actelor de urmărire penală şi de excludere a 
probelor administrate în cauză şi a constatat, în baza art.346 alin.(2) cod procedură penală, 
competenţa materială şi  legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.37/P/2012 din data de 11 
ianuarie 2016 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, a administrării probelor şi a 
efectuării actelor de către organele de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii. 

Pentru pronunţarea hotărârii, judecătorul de cameră preliminară a considerat criticile aduse 
de inculpaţi neîntemeiate pentru următoarele argumente:  

- a) prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa din data de 19.09.2014 
–dosar nr.37/P/2012, s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de inculpatul [...] sub aspectul 
comiterii infracţiunilor de „abuz în serviciu” prev.de art.297 cod penal cu aplic. art.5 al.1 cod penal, 
„instigare la înşelăciune” prev. de art.47 cod penal în ref. la art.244 alin.2 cod penal cu aplic. art.5 
alin.1 cod penal şi „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. de art.47 cod penal în 
ref.la art.322 cod penal în cond. art.35 alin.1 cod penal cu aplic. art.5 alin.1 cod penal. La data de 
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01.10.2015 a fost emisă de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa citaţia pe numele 
lui [...], în calitate de suspect, fiind invitat să se prezinte în data de 16.10.2015, cercetat, sub aspectul 
comiterii infracţiunilor de „abuz în serviciu” prev.de art.297 cod penal cu aplic. art.5 al.1 cod penal, 
„instigare la înşelăciune” prev. de art.47 cod penal în ref. la art.244 alin.2 cod penal cu aplic. art.5 
al.1 cod penal şi „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. de art.47 cod penal în 
ref.la art.322 cod penal în cond. art.35 al.1 cod penal cu aplic. art.5 alin.1 cod penal. Potrivit 
procesului-verbal încheiat la data de 16.10.2015, suspectul [...] s-a prezentat, împreună cu apărătorul 
său, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, convenind să se prezinte din nou la data de 
22.10.2015.  

La data de 22.10.2015, potrivit procesului-verbal încheiat şi semnat de suspect şi apărătorul 
său, în faţa procurorului, în baza art.309 alin.2 cod procedură penală şi art.108 cod procedură 
penală, suspectului [...] i-au fost aduse la cunoştinţă infracţiunile pentru care este cercetat şi potrivit 
art.10 şi art.83 cod procedură penală drepturile procesuale, potrivit art.108 al.2 cod procedură penală 
obligaţiile ce-i revin. La data de 05.11.2015, suspectul [...] a fost ascultat de către procuror, în 
prezenţa apărătorului său ales. 

Nu a fost încălcat dreptul la apărare al suspectului [...] în perioada 19.09.2014 - 22.10.2015 
iar actele procedurale procesuale invocate precum: Ordonanţa din 01.10.2015 a procurorului privind 
preluarea documentelor de la BIN [...], Ordonanţa din aceeaşi zi, a procurorului privind ridicarea 
documentelor de la BCR SA, reprezintă măsuri pe care procurorul a înţeles să le dispună şi care nu 
necesitau participarea sau confirmări din partea suspectului. 

De altfel, prezentându-se la procuror, la data de 16.10.2015, cât şi la data de 22.10.2015, şi 
luând cunoştinţă de calitatea de suspect şi de infracţiunile pentru care este cercetat, [...] nu a 
formulat plângeri împotriva măsurilor sau a actelor efectuate de organele de urmărire penală sau de 
procuror, ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta în cadrul procedurii reglementate de disp. 
art.336-339 cod procedură penală. 

Nu s-au constatat încălcări ale textelor de lege care să atragă sancţiunea nulităţii absolute 
conform disp. art.281 cod procedură penală sau producerea vreunei vătămări care să facă operabile 
disp. art.282 cod procedură penală privind nulitatea relativă. 

b) cu referire la solicitarea de înlăturare a înscrisurilor aflate la filele 22-76 vol.1 u.p. 
reprezentând listarea SMS-urilor trimise şi primite de la inculpatul [...], acestea vor fi evaluate în 
ansamblul probator de la dosar, în faza de judecată; în interesul aflării adevărului, conform art.5 cod 
procedură penală, nu se impune înlăturarea acestora şi se va aprecia în cursul judecăţii dacă este 
oportună verificarea sau o eventuală completare a acestor înscrisuri. 

c) în ceea ce priveşte Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică, administrarea acestui mijloc 
de probă s-a realizat în conformitate cu cerinţele textului art.172 cod procedură penală. 

- potrivit art.172  al.9 cod procedură penală „Când există pericol de dispariţie a unor 
mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt ori este necesară lămurirea urgentă a unor 
fapte sau împrejurări ale cauzei, organul de urmărire penală poate dispune prin ordonanţă efectuarea 
unei constatări”. În referire la  data sesizării organelor judiciare, prin plângerea penală formulată de 
SC [...] SRL – 19.07.2010 - s-a apreciat de către procuror urgenţa de lămurire a faptelor sau  
împrejurărilor  cauzei, în interesul şi a aflării adevărului, astfel că sub acest aspect nu se constată 
elemente de nelegalitate. 

Împrejurarea că, în cauză, procurorul nu a procedat şi la efectuarea unei expertize, în aceeaşi 
materie cu raportul de constatare tehnico-ştiinţifică, acest aspect nu afectează valabilitatea 
raportului. 
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Cu privire la necesitatea de a se efectua şi un raport de expertiză, se constată că prevederile 
art.172 alin.12 cod procedură penală lasă la latitudinea organului judiciar dacă apreciază că este 
necesară şi opinia unui expert.  

În faza de judecată, administrarea unei astfel de probe –expertiza - ar putea fi solicitată şi 
pusă în discuţie, în completarea ansamblului probator de la dosar, în respectarea şi a disp.art.374 
alin.9  cod procedură penală dacă este necesar pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei. 

Potrivit acestui text de lege, procurorul, persoana vătămată şi părţile pot cere administrarea 
de probe noi şi în cursul cercetării judecătoreşti, neexistând nicio limită de a propune efectuarea 
unui  raport de expertiză, cu respectarea şi a principiilor specifice  procesului penal. 

Referitor la cazul de incompatibilitate invocat - art.64 alin.1 lit.f) cod procedură penală - în 
care s-ar fi aflat specialistul [...], în raport de inculpatul [...], se constată că acest caz nu poate fi 
reţinut. 

Conform art.174 alin.1 cod procedură penală, persoana aflată în vreunul dintre cazurile de 
incompatibilitate prevăzute de art.64 nu poate fi desemnată ca expert, iar în cazul în care a fost 
desemnată, hotărârea judecătorească nu se poate întemeia pe constatările şi concluziile acesteia. 
Motivul de incompatibilitate trebuie dovedit de cel ce îl invocă. 

În cauză, deşi l-a invocat, inculpatul [...] nu a putut dovedi existenţa acestui caz de 
incompatibilitate. 

În adresa de răspuns din data de 13.04.2016 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Constanţa, s-a arătat că inspectorul antifraudă [...] a reprezentat BCR –Sucursala …, în perioada 
iunie 2012 - iulie 2013, perioadă care nu are nicio legătură cu activitatea infracţională dedusă 
judecăţii şi prin urmare nu se poate aprecia că acesta a reprezentat interesele BCR – Sucursala … în 
dosarul nr.37/P/2012 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, 

Dispoziţiile art.174 cod procedură penală, se referă strict la incompatibilitatea expertului, 
fără a se face trimitere la specialiştii care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara 
acestora.  

- în referire la aspectele invocate privind efectuarea raportului de constatare tehnico-
ştiinţifică nu se reţin aspecte de nelegalitate, acesta constituie doar un mijloc de probă în sensul 
art.97 al.2 lit.e) cod procedură penală, în ansamblul probator de la dosar, ce urmează a fi pus în 
discuţie cu privire la temeinicie în cursul cercetării judecătoreşti în cadrul procedurii prevăzute de 
art.374 alin.7 cod procedură penală.  

Pe de altă parte, judecătorul are în vedere şi principiul liberei aprecieri a probelor 
reglementat de disp. art.103 alin.1 cod procedură penală, evaluarea şi reţinerea acestei probe, 
aprecierea sa, se va face doar în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză. 

Nu se identifică aspecte de nelegalitate care să conducă la excluderea acestei probe din 
materialul probator de la dosar. 

În cauză, au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, a dreptului 
la apărare, iar urmărirea penală este completă, existând probele necesare şi legal administrate.  

4. Contestaţia. Motivare.  
În susţinerea contestaţiilor declarate în termenul legal, prin apărători, cei doi inculpaţi au 

reiterat cererile şi excepţiile formulate în camera preliminară în primă instanţă. 
Astfel, inculpatul [...] a motivat că nu s-au respectat disp. art.10 alin.3 cod procedură penală, 

în sensul că procurorul, deşi avea obligaţia de a informa, de îndată, suspectul despre calitatea sa şi 
faptele pentru care este cercetat, nu a procedat conform acestor dispoziţii legale, împrejurare în care 
inculpatului i s-a încălcat dreptul la apărare prin aceea că acesta nu a cunoscut actele efectuate în 
lipsa sa; contestatorul a solicitat şi înlăturarea înscrisurilor aflate la filele 22-76 vol.I dosar urmărire 
penală privind listarea SMS-urilor trimise şi primite de pe numărul de telefon [...] deoarece nu 
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reprezintă un mijloc de probă legal admis şi administrat prin prisma dispoziţiilor legale incidente (nu 
emană de la operatorul de telefonie mobilă, nu sunt semnate de o persoană fizică sau juridică, nu 
sunt însuşite de inculpatul [...], deşi se pretind că emană de la acesta); în fine, apărarea a solicitat 
înlăturarea raportului de constatare tehnico-ştiinţifică întrucât nu erau  îndeplinite cerinţele 
prevăzute de textul art.172 cod procedură penală; -nu a fost comunicat inculpatului care nu a avut 
posibilitatea de a-l contesta; - a fost încălcat dreptul inculpatului la efectuarea unei expertize în 
aceeaşi materie;-au fost încălcate disp. art.172 şi urm. Cod procedură penală, art.177 şi urm. cod 
procedură penal rap. la art.64 cod procedură penală, specialistul care a întocmit raportul de 
constatare tehnico-ştiinţifică, [...] fiind în trecut, reprezentant al BCR SA - Sucursala …, şi între 
acesta şi inculpat existând relaţii tensionate, de duşmănie, creând astfel o suspiciune rezonabilă că 
imparţialitatea sa a fost afectată, iar potrivit art.172 alin.12 cod procedură penală, exista 
obligativitatea efectuării în cauză a unei expertize de aceeaşi natură cu raportul efectuat, în situaţia 
în care acesta din urmă era contestat.  

În motivarea contestaţiei, inculpatul [...] a invocat, de asemenea, cazul de incompatibilitate 
în care s-a aflat specialistul [...], care a fost angajatul ambelor părţi civile - directorul BCR - care se 
presupune că a fost fraudată, respectiv inspector ANAF, precum şi împrejurarea că nu au fost 
respectate cerinţele art.172 cod procedură penală.  

Totodată, a solicitat excluderea mijlocului de probă constând în listarea interceptărilor de tip 
sms efectuate de una dintre părţi întrucât acestea nu sunt înscrisuri deoarece, în situaţia reţinerii unei 
astfel de ipoteze s-ar eluda dispoziţiile care reglementează supravegherea tehnică şi condiţiile în 
care aceasta se dispune; condiţiile în care se efectuează interceptările de tip sms nu au fost 
respectate, prin aceea că nu au fost confirmate de procuror sau de organul de cercetare penală, nu se 
cunoaşte în ce condiţii şi de cine au fost realizate şi nu poartă o certificare din partea cuiva în 
legătură cu conţinutul acestora.  

4. Aprecierea Curţi 
Conform art.342 cod procedură penală, obiectul procedurii camerei preliminare îl 

constituie verificarea legalităţii sesizării instanţei precum şi verificarea legalităţii administrării 
probelor, dar şi a efectuării actelor de urmărire penală. 

În procedura camerei preliminare în primă instanţă, în temeiul art.344 - art.345 cod 
procedură penală, inculpaţii [...] şi [...] au formulat cereri şi excepţii cu privire la nelegalitatea 
administrării probelor şi a efectuării actelor de către organul de urmărire penală. 

Contestând soluţia judecătorului de cameră preliminară de respingere a cererilor şi 
excepţiilor de nelegalitate formulate de inculpaţi, contestatorul [...] a reiterat criticile cu privire la 
aducerea la cunoştinţă cu întârziere a Ordonanţei  emisă de procuror la data de 19.09.2014 de 
extindere a urmăririi penale- pentru calitatea de suspect fiind emisă citaţia de către procuror la data 
de 01.10.2015, act prin care i s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect, faptele pentru care a fost 
învinuit, pentru data de 16.10.2015, iar învinuirea i-a fost adusă la cunoştinţă la data de 22.10.2015, 
fiindu-i încălcat dreptul la apărare, ceea ce i-a împiedicat participarea la efectuarea actelor 
procesuale şi procedurale realizate în perioada 19.09.2014 şi 22.10.2015, impunându-se a fi excluse; 
cu privire la legalitatea probelor, apărarea ambilor contestatori [...] şi [...] a solicitat excluderea 
înscrisurilor aflate la filele 22-76 vol.I dosar urmărire penală privind listarea SMS-urilor trimise şi 
primite de pe numărul de telefon [...], nerespectându-se art.139 şi urm. cod procedură penală, 
respectiv şi a raportului de constatare tehnico-ştiinţifică, întocmit cu nerespectarea art.64 şi art.172 
cod procedură penală. 

Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, pe baza actelor dosarului, prin prisma 
criticilor formulate de către contestatori şi din oficiu, Curtea – judecătorul de cameră preliminară 
constată contestaţiile întemeiate în parte pentru considerentele expuse în continuare. 
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Conform art.10 cod procedură penală, este consacrat dreptul la apărare al părţilor şi 
subiecţilor procesuali principali în virtutea căruia „suspectul are dreptul de a fi informat de îndată şi 
înainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectuează urmărirea penală şi încadrarea juridică 
a acesteia”. Dispoziţia generală este completată cu dispoziţiile din partea specială, respectiv art.307 
cod procedură penală care prevede că organul de urmărire penală are obligaţia de a aduce la 
cunoştinţă calitatea de suspect persoanei cercetate înainte de prima sa audiere, dar şi art.311 cod 
procedură penală privind obligaţia de informare a suspectului în cazul extinderii urmăririi penale.  

Din cele 3 dispoziţii legale trebuie să înţelegem că suspectul/inculpatul are dreptul la apărare 
care presupune şi asistarea personală sau prin apărători la efectuarea unora dintre actele de urmărire 
penală, însă trebuie ca şi organul de urmărire penală să aibă posibilitatea determinării momentului 
îndeplinirii obligaţiei prev. de art.307, art.311 cod procedură penală aşa încât să nu fie periclitată 
nici ancheta.  

Mai mult, potrivit art.281 alin.(1) cod procedură penală, este sancţionată cu nulitatea 
absolută încălcarea dreptului de asistare de către avocat a suspectului sau a inculpatului, atunci când 
participarea este obligatorie; deci şi dacă s-ar aprecia că organele de urmărire penală au acţionat cu 
întârziere, nerespectarea obligaţiei de „informare de îndată” a suspectului/inculpatului despre faptă 
ori extinderea urmăririi penale nu se află printre încălcările care să fie sancţionată cu nulitatea 
absolută aşa încât critica contestatorului [...] privind actele procesuale şi procedurale realizate în 
perioada 19.09.2014 şi 22.10.2015 - precum Ordonanţa din 01.10.2015 a procurorului privind 
preluarea documentelor de la BIN [...], Ordonanţa din aceeaşi zi a procurorului privind ridicarea 
documentelor de la BCR SA, actele administrate în baza acestora este neîntemeiată cu excepţia 
cererii de înlăturarea a materialului întocmit în materie fiscală de inspectorul antifraudă la 15.10.16 
care nu i-a fost comunicat şi care urmează a fi examinat ulterior, fiind alte temeiuri de fapt şi de 
drept ce au lezat dreptul la apărare şi implicit dreptul la un proces echitabil.  

Nu este aplicabilă nici sancţiunea nulităţii relative raportat la art.282 cod procedură penală 
deoarece pe de o parte, apărarea nu a invocat aceste neregularităţi imediat ce inculpatul a fost 
încunoştiinţat şi a studiat materialul de urmărire penală, iar pe de altă parte nu a făcut dovada 
vreunei cauze/motivaţii de informarea inculpatului în octombrie 2015 cu privire la extinderea 
urmării pentru infracţiunile prev. de art.297 cod penal cu aplic. art.5 alin.1 cod penal, art.47 cod 
penal în ref. la art.244 al.2 cod penal cu aplic. art.5 cod penal, art.47 cod penal în ref. la art.322 cod 
penal cu aplic. art.35 al.1 cod penal, art.5 al.1 cod penal care să exceadă tacticii de efectuare a 
urmăririi penale potrivit procedurii şi bunei credinţe a organelor de urmărire penală şi nici a vreunei 
vătămări în condiţiile în care „actele realizate” nu necesitau consimţământul apărării, nu se puteau 
fizic administra în prezenţa părţilor asistate sau nu şi nici nu au fost ascunse apărării.  

Sub aspectul termenului, conform art.282 alin.(4) cod procedură penală, nulitatea relativă 
poate fi invocată „până la închiderea procedurii de cameră preliminară”, dar numai în situaţia în 
care contestatorul [...] nu a putut să o facă din motive justificate în cursul sau imediat după ce a aflat 
de efectuarea actului potrivit alineatului (3), ceea ce nu a fost cazul. 

Cu privire la solicitarea celor doi contestatori [...] şi [...] de excludere a înscrisurilor aflate la 
filele 22-76 vol.I dosar urmărire penală privind listarea SMS-urilor trimise şi primite de pe numărul 
de telefon [...], nu este admisibilă deoarece constituie mijloace de probă efectuate de părţi conform 
art.139 alin.(3) cod procedură penală, fiind depuse de către martorul [...], iniţial în calitate de suspect 
ca participant la comiterea infracţiunii de înşelăciune pentru care procurorul a renunţat la urmărirea 
penală (pagina 20 din rechizitoriu);nu se pune problema administrării în mod ilegal pentru că au fost 
efectuate anterior declanşării vreunei cercetări penale cu ocazia contactelor dintre inculpatul [...] şi 
martorii [...] şi fiul acestuia-[...].  
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Inculpaţii [...] şi [...] pot avea rezerve asupra acestora, dar câtă vreme nu a fost contestată 
autenticitatea lor în cursul urmăririi penale până la sesizarea instanţei, critica excede procedurii 
camerei preliminare, ţinând de competenţa instanţei de judecată care are competenţa exclusivă de 
examinare a valabilităţii de apreciere a valorii probei administrată în mod legal. 

În legătură cu constatările „tehnico-ştiinţifice în materie fiscală”, prin ordonanţa 
nr.37/P/2012 din 01.10.2015, conform art.324 cod procedură penală şi art.3 alin.1 lit.c din OUG 
74/2013, s-a dispus „delegarea inspectorilor antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Constanţa în vederea formulării unui punct de vedere cu privire la stabilirea implicaţiilor 
financiar fiscale ale activităţii infracţionale desfăşurate de suspecţi asupra bugetului consolidat al 
statului”; ca urmare, dl [...], inspector antifraudă în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Constanţa a întocmit un „punct de vedere” la data de 15.10.15.  

Potrivit art.3 alin.(3,4) din OUG nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, în cadrul structurii centrale a Direcţiei generale antifraudă fiscală 
funcţionează pe lângă structurile de prevenire şi control Direcţia de combatere a fraudelor, care 
acordă suport tehnic de specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca 
obiect infracţiuni economico-financiare, inspectorii antifraudă din cadrul acestei direcţii sunt detaşaţi 
în cadrul parchetelor în acest scop, în condiţiile legii, pe posturi de specialişti, iar în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor 
efectuează, din dispoziţia procurorului: a) constatări tehnico-ştiinţifice, care constituie mijloace de 
probă, în condiţiile legii; b) investigaţii financiare în vederea indisponibilizării de bunuri; c) orice 
alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror;faţă de dispoziţiile legale, materialul de întocmit 
de către inspectorul antifraudă şi intitulat „punct de vedere” constituie o „constatare tehnico-
ştiinţifice”, având în vedere şi „aspectele precizate să fie lămurite, de structura şi modalitatea de 
efectuare/redactare, determinarea prejudiciului adus bugetului consolidat al statului” chiar dacă s-a 
indicat art.3 litera c) inspectorul nerezumându-se numai la verificări ci a analizat şi a formulat 
concluzii, regăsindu-se şi în raportul de constatare tehnico-ştiinţifică din 02.12.15; pe cale de 
consecinţă, cererea de înlăturare a acestei probe va face obiectul verificării prin prisma obiecţiilor 
apărării şi la constatarea din decembrie 2015, în caz contrar fiind lipsită de eficienţă analiza şi 
măsurile asupra raportului de constatare tehnico-ştiinţifică în materie fiscală realizat de către acelaşi 
inspector antifraudă.  

Trebuie precizat că apărarea a solicitat înlăturarea acestei probe ca urmare a nerespectării 
art.10 alin.(3) cod procedură penală, dar în contestaţie judecătorul de cameră preliminară nu este 
ţinut numai de temeiurile de drept invocate, examinează legalitatea administrării probei prin prisma 
tuturor dispoziţiilor din codul de procedură penală sau alte acte normative aplicabile, conform art.347 
alin.(4) cod procedură penală, neputând fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri sau excepţii, 
interdicţia nevizând noi motive de fapt ori de drept în susţinerea celor formulate în primă instanţă.   

Referitor la critica formulată de către contestatori împotriva raportului de constatare tehnico-
ştiinţifică în materie fiscală, aceasta este întemeiată pentru următoarele motive: 

- în ordonanţa nr.37/P/2012 din 30.11.15 nu se motivează existenţa vreuneia dintre condiţiile 
prev. de alineatul 9 - temei al dispunerii acestei probe şi din actele dosarului, nu rezultă îndeplinirea 
acestor condiţii-pericol de dispariţie a unor mijloace de probă (acestea constau în înscrisuri depuse 
la dosar), urgenţa lămuririi unor fapte sau împrejurări; 

- există o suspiciune rezonabilă asupra imparţialităţii dlui [...], inspector antifraudă în cadrul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa faţă de calitatea acestuia de fost angajat al BCR, 
Sucursala … aflată în subordinea părţii civile Banca Comercială Română, respectiv de angajat 
ANAF considerat detaşat (prin efectul legii) la organul judiciar, ceea ce se afectează credibilitatea 
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rapoartelor întocmite. Codul de procedură penală prevede expres incompatibilitatea judecătorului, 
procurorului, organului de cercetare penală, magistratului asistent, a grefierului şi a expertului, însă 
aceasta nu înseamnă că independenţa, imparţialitatea „specialistului care funcţionează în cadrul 
organelor judiciare” poate fi ignorată; raportat la dispoziţiile legale naţionale, în contextul 
jurisprudenţei instanţei europene, inculpaţii trebuie să aibă asigurate garanţiile la un proces echitabil 
printre care şi onestitatea celui chemat să lămurească aspecte esenţiale la solicitarea acuzării, fiind 
puţin probabil ca legiuitorul să fi intenţionat ca cel care iniţiază şi consolidează prin lămuririle 
„tehnico-ştiinţifice” pe care le dă într-o cauză să fie părtinitor sau să existe această aparenţă asupra 
sa. 

În art.102 alin.(2) din codul de procedură penală este instituit principiul potrivit căruia 
„probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal”. Ori, în cauză, nerespectându-
se condiţiile de dispunere şi efectuare a constatării „tehnico-ştiinţifice în materie fiscală”, „punctul 
de vedere” din 15.10.15 şi raportul din 02.12.15 întocmite de dl. inspector antifraudă, în realitate 
rapoarte veritabile de constatare financiar contabilă vizând „legalitatea operaţiunilor derulate, 
modalităţi de înregistrarea în evidenţele contabile şi eventualul prejudiciu produs bugetului 
consolidat al statului” sunt lovite de nulitate relativă conform art.281 alin.(1) cod procedură penală; 
în cauză, dovada vătămării adusă conform art.281 alin.(1) cod procedură penală constă în lezarea 
dreptului celor doi inculpaţi la un proces echitabil, privit ca o garanţie, precum şi a dreptului la o 
apărare efectivă, iar sub aspectul termenului, nelegalitatea a fost invocată cu respectarea art.281 
alin.(3) şi (4) lit.a) cod procedură penală, întâi, imediat după ce raportul a fost studiat de către 
apărare şi ulterior, în faţa judecătorului, până la închiderea procedurii de cameră preliminară.  

Pe de altă parte, în jurisprudenţa Curţii Europene, în principiu, nu este interzisă utilizarea 
unei probe administrate în mod nelegal, dacă procedura în ansamblul ei este echitabilă. 
necomunicându-se raportul din 15.10.15 niciunuia dintre contestatori, respingând nejustificat 
obiecţiunile inculpatului [...] la raportul din 02.12.15 comunicat numai acestuia şi, ca urmare, 
cererea acestuia de administrare a probei cu expertiză contabilă, este evident că nu s-a respectat 
principiul egalităţii de arme, încălcându-se dreptul inculpaţilor la o apărare efectivă şi eficientă, 
producându-se vătămarea drepturilor celor doi inculpaţi ce nu poate fi acoperită decât prin 
înlăturarea celor 2 probe. 

  Pentru considerentele expuse, fiind întemeiate criticile contestatorilor inculpaţi, 
contestaţiile vor fi admise şi, în temeiul art.4251 alin.(7) pct.2 lit.a) şi art. 347 cu ref. la art.346 alin. 
(4) cu referire la art. 172 alin. (9) cod procedură penală, desfiinţând încheierea atacată se vor 
exclude cele 2 rapoarte de constatare întocmite de inspector antifraudă [...] în dosarul nr.37/P/2012 
aflate în vol.VI, filele 2-17, 95-109 din dosarul de urmărire penală.  

Incheierea penală nr. 134/P/C/30.06.2016 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
18. Cameră preliminară. Săvârșirea infracțiunii de luare de mită. Infracțiune 

continuată. Contestații. Condiții de formă și de conținut ale rechizitoriului. Solicitare 
excludere probe cu interceptări, înregistrări, fiind efectuate de un organ necompetent. 
Nulitatea relativă a actelor efectuate de “alte organe specializate ale statului”. 

 
Potrivit art.289 alin.(1) Cod penal, legiuitorul a incriminat ca infracţiune de „luare de mită” fapta 

funcţionarului public care, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, pretinde, primeşte bani sau alte 
foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, 
neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în 
legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri; conform art.35 cod penal, infracţiunea este 
continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi 
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împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi 
infracţiuni.  

Referitor la critica administrării unor probe, respectiv cererea de excludere a probelor cu 
interceptări, înregistrări şi procesele-verbale de redare a acestora, înregistrările efectuate prin mijloace 
tehnice, puse în executare de către Serviciul Român de Informaţii – Direcţia de Informaţii [...] este întemeiată 
deoarece au fost efectuate de către un organ necompetent. 

Prin decizia nr.51/16.02.2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr.190 din 14 martie 2016, 
partea I, Curtea Constituţională a constatat că sintagma "ori de alte organe specializate ale statului" din 
cuprinsul dispoziţiilor art.142 alin.(1) din codul de procedură penală este neconstituţională. 

Prin „aplicarea deciziei, în mod corespunzător, în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată”, se 
înţelege că efectele excepţiei de neconstituţionalitate se produc în toate dosarele nesoluţionate până la data 
publicării deciziei Curţii, in orice stadiu s-ar afla (urmărire penală, cameră preliminară, fond sau apel).  

 
Art.289 alin.(1) Cod penal  

Art.329 Cod procedură penală 
Art.35 Cod penal 

Decizia Curțíi Constituţionale nr.51/2016 
Art.102 alin.(2) din Codul de procedură penală 

Art.281 alin.(1) Cod procedură penală 
 

1. Sesizarea Curţii 
Inculpatele [...] şi [...] au contestat, în temeiul art.347 cod procedură penală, încheierea 

penală nr. 24 din 24 februarie 2016, pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul 
Tribunalul [...] – Secţia Penală, în dosarul nr. 2351/88/2015/a2.    

2. Circumstanţele cauzei. 
2.1. Actul de inculpare.  
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul [...] nr.91/P/2015, s-a dispus trimiterea 

în judecată a inculpatelor: 
- [...], pentru săvârşirea infracţiunii de „luare de mită”, în formă continuată, prev. de art.289 

alin.1 cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 şi art.5 cod penal (15 acte materiale), prin aceea că, în 
calitate de medic specialist cardiolog angajat al Spitalului Judeţean …, prin acte materiale distincte 
executate în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale a pretins şi primit sume de bani şi alte foloase 
necuvenite de la diverşi pacienţi sau rude ale acestora în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu, astfel: în cursul zilei de 14.01.2013 a pretins şi primit suma de 400 lei de la numita [...], 
nora pacientei [...], iar în perioadele de 18-19.02.2013 şi 21-22.02.2013 a mai pretins şi primit în 
două tranşe câte 300 lei de la aceeaşi persoană anterior menţionată; de asemenea la data de 
28.20.2015 a primit suma de 200 lei în vederea internării şi pregătirii documentaţiei medicale de 
pensionare pentru aceeaşi bolnavă [...] (4 acte materiale); în perioadele 29.04.2010 - 10.05.2011, 
03.10.2013 -18.10.2013, 03.09.2014 - 10.09.2014, 22.01.2015-13.02.2015 a primit în mod repetat 
sume de bani de la numita [...], soţia bolnavului [...] din mun. [...]., cuantumul sumelor primite fiind 
cuprins între 200 şi 400 lei pentru fiecare dintre cele patru perioade de internare mai-sus 
menţionate (4 acte materiale); în intervalul de timp 02.02.2015 - 05.02.2015 a pretins bani de la 
pacientul [...] din mun. [...] (1 act material); în intervalul de 01.03.2013 - 28.03.2013 a primit în 
mod repetat bani şi alte foloase necuvenite - sumele de 100 lei, 50 de euro şi o sticlă cu whisky - de 
la numita [...], fiica pacientului [...] din mun. [...] (3 acte materiale); în intervalul de timp 04.02.-
13.02.2015 a primit suma de 50 lei de la numita [...], soţia pacientului [...] din mun. [...] (1 act 
material); în perioada 11.02.2014-12.02.2014 a pretins şi primit suma de 50 lei de la pacientul [...] 
din mun.[...] (1 act material); la data de 23.02.2011 a primit suma de 200 lei de la bolnava [...] din 
loc.[...], jud.[...] (1 act material); 
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- [...], pentru săvârşirea de „luare de mită”, în formă continuată, prev. de art.289 alin.1 cod 
penal, cu aplicarea art.35 alin.1 şi art.5 cod penal (4 acte materiale), prin aceea că, în calitate de 
asistent medical angajat al aceleiaşi unităţi sanitare, prin acte materiale distincte executate în baza 
aceleiaşi rezoluţii infracţionale a primit sume de bani care nu i se cuveneau în legătură cu 
îndeplinirea propriilor atribuţii de serviciu sau a sprijinit pe medicul [...] să pretindă bani în 
legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale acesteia, astfel: în intervalele de timp 14.01-
18.01.2013 şi 18.02.-22.02.2013 a primit în două tranşe câte 50 lei de la numita [...], în contul 
serviciilor medicale prestate pacientei [...] pe timpul internării în Spitalul Judeţean [...] (2 acte 
materiale); la data de 28.10.2015 a primit suma de 200 lei cu titlu de mită promiţând sprijin în 
vederea internării aceleiaşi bolnave în Secţia de Cardiologie a S.J.U. [...], îngrijiri medicale de 
calitate (într-o rezervă) şi mai multă implicare la pregătirea documentaţiei de pensionare pe caz de 
boală (1 act material); în intervalul de timp 02.02.2015 - 05.02.2015 a sprijinit pe inculpata [...] să 
pretindă sume de bani care nu i se cuveneau de la pacientul [...] în contul serviciilor medicale 
prestate pe timpul spitalizării în unitatea sanitară mai-sus menţionată (1 act material). 

2.2. Camera preliminară. 
Cauza s-a înregistrat la Tribunalul [...] – Cameră preliminară la data de 22.01.2016 cu 

numărul 2351/88/2015.  
În procedura de cameră preliminară, inculpatele [...] şi [...] au formulat cereri şi excepţii de 

nelegalitate şi de excluderea de probe.  
Personal şi prin apărătorul ales, inculpata [...] a solicitat să se constate neregularitatea 

actului de sesizare, nulitatea unor acte procedurale şi excluderea unor probe, după cum urmează: 
2.21. neregularitatea rechizitoriului din cauza insuficientei descrieri a situaţiei de fapt, a 

neprecizării circumstanţelor concrete- datele comiterii faptelor, persoana subiectului activ, nefiind 
evidenţiat clar fiecare act material,  

2.22. anularea ordonanţei procurorului din data de 28.10.2015 prin care s-a dispus 
continuarea efectuării urmăririi penale deoarece nu s-a precizat numărul de acte  materiale ce s-au 
reţinut în sarcina inculpatei din cadrul urmăririi penale in rem, „când şi unde” anume au fost 
săvârşite actele materiale şi cine au fost subiecţii activi, nu s-a arătat care dintre faptele ce au făcut 
obiectul urmăririi penale in rem sunt supuse continuării urmăririi penale in personam;în acelaşi 
context, au fost analizate şi criticate declaraţiile martorilor. 

2.23. anularea ordonanţei procurorului din data de 29.10.2015, de punere în mişcare a 
acţiunii penale pentru patru acte materiale printre care şi cel din 28.10.2015 (flagrant), susţinându-se 
că acest din urmă act nu avea cum să fie avut în vedere de procuror la data când a dispus 
continuarea urmăririi penale in personam deoarece înainte de a dispune continuarea urmăririi 
penale in personam prin ordonanţa din 28.10.2015, procurorul era obligat să dispună mai întâi, 
extinderea urmăririi penale faţă de inculpată pentru actul material din 28.10.2015 (flagrant); 
neprocedând astfel, procurorul nu a respectat prevederile art.311 alin.3 cod procedură penală, 
dispunând continuarea urmăririi penale pentru un act material pentru care urmărirea penală nu 
începuse în mod evident. 

2.24. anularea procesului-verbal din data de 15.12.2015 prin care s-a făcut îndreptarea erorii 
materiale pretins strecurată în ordonanţa de începere a urmăririi penale din 12.05.2015;deşi în 
conformitate cu art.278 cod procedură penală, „erorile materiale evidente din cuprinsul unui act 
procedural se îndreaptă de însuşi organul de urmărire penală, de judecătorul de drepturi şi libertăţi 
sau de cameră preliminară ori de instanţa care a întocmit actul, la cererea celui interesat ori din 
oficiu”, este inadmisibil a se socoti că reţinerea unei încadrări juridice greşite constituie o eroare 
prin omisiune, cât timp în mod conştient organul de urmărire penală începând cu 12.05.2015 a 
desfăşurat întreaga urmărire penală sub încadrarea unei infracţiuni de „luare de mită” fără 
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aplicarea art.35 cod penal şi toate actele procedurale au fost întocmite sub imperiul acestei 
calificări juridice. 

2.25. anularea procesului-verbal de îndreptare a erorii materiale făcută de procuror în data de 
23.12.2015 prin care s-a completat starea de fapt reţinută în rechizitoriu deoarece procurorul nu mai 
putea din oficiu să îndrepte eroarea întrucât, trimiţând dosarul la instanţă, el s-a desesizat din data 
de 21.12.2015;prin procesul-verbal de îndreptare a erorii materiale încheiat la 23.12.2015, 
procurorul a completat situaţia de fapt din rechizitoriu însă fiind desesizat, nu mai putea face acest 
lucru, numai judecătorul de cameră preliminară în conformitate cu art.342 şi următoarele din cod 
procedură penală putea solicita procurorului îndreptarea neregularităţii din rechizitoriu. 

2.26. anularea ordonanţei procurorului din data de 16.10.2015 pentru folosirea unui 
investigator sub acoperire şi autorizarea de participare la anumite activităţi, a ordonanţei 
procurorului din data de 16.10.2015 pentru folosirea unui colaborator, excluderea procesului-verbal 
de constatare a operaţiunii flagrante din 28.10.2015, a înregistrărilor video şi audio făcute în 
legătură cu procedura flagrantului, a investigatorului sub acoperire, a declaraţiilor colaboratoarei [...] 
din cauza „provocării” atât din partea „autodenunţatei”  [...] cât şi a agentului sub acoperire câtă 
vreme [...] nu era interesată, în februarie 2015, să depună un nou dosar de pensionare pe caz de 
boală, nu a pus problema internării în spital şi obţinerea unor acte false şi, cu atât mai puţin, să dea 
bani inculpatelor. 

Totodată, inculpata [...] a invocat mai multe nulităţi: 
2.27. nulitatea ordonanţei de începere in rem a urmării penale din cauza insuficienţei 

determinării faptei ce o vizează, fiind astfel încălcate prevederile art.305 alin.(2) corob. art.286 
alin.(2) lit.c) cod procedură penală;în realitate, ca urmare a notei trimise de SRI, urmărirea penală 
a fost începută pentru fapte ce era posibil să fie comise în viitor şi nu pentru fapte comise. 

2.28. nulitatea procesului-verbal din data de 15.12.2015 de îndreptare a erorii materiale 
strecurate în ordonanţa de începere in rem a urmării penale din cauza caracterului nelegal al actului 
de începere a urmării penale (pentru considerentele de la punctul 2.26);procesul-verbal de 
îndreptare a fost încheiat pentru a acoperi caracterul general de prezentare a faptei în actul de 
începere a urmării penale, fiind realizată o modificare a încadrări juridice iniţiale pentru a salva 
acte procedurale afectate de nulitate. 

2.29. nulitatea încheierilor de emitere a mandatelor de supraveghere tehnică cu consecinţa 
excluderii proceselor-verbale de redare a conţinutului înregistrărilor realizate, deoarece măsura a 
fost dispusă cu încălcarea principiilor proporţionalităţii şi al subsidiarităţii prev. de art.139 alin.(1) 
lit.b) şi c) cod procedură penală; fapta inculpatei [...] nu justifica „pătrunderea atât de directă, de 
brutală în viaţa privată a inculpatei” faţă de cuantumul minor, spre insignifiant a sumelor de bani 
ce se susţine că au fost primite de la pacienţi, iar în ceea ce priveşte subsidiaritatea, procurorul 
avea posibilitatea audierii în calitate de martori a persoanelor rezultate din audierea martorului 
[...], măsura supravegherii putând fi evitată. Mai mult, s-a criticat, nemotivarea suplimentară şi în 
concret a subsidiarităţii şi proporţionalităţii măsurii pentru spaţiile private şi pentru prelungirile 
ulterioare a acesteia, deşi întinderea în timp ar fi trebuit să sporească atenţia judecătorului de 
drepturi şi libertăţi. 

2.210. nulitatea ordonanţei de efectuare în continuare a urmării penale din 28.10.2015 şi, 
derivate, a ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale deoarece nu a existat o ordonanţă de 
începere a urmăririi penale pentru actele materiale de luare de mită legate de [...] despre existenţa 
cărora procurorul a luat cunoştinţă în mod cert abia la data de 26 şi 27 octombrie 2015 când a fost 
audiată nora acesteia, [...];ordonanţa de efectuare în continuare a urmării penale, conform art.305 
alin.(3), trebuia să vizeze în mod necesar doar fapta pentru care s-a început urmărirea penală, 
situaţie cu atât mai evidentă pentru actul material din 28.10.2015, în mod cert actul de începere a 
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urmării penale neputând viza în luna mai 2015 o faptă care pare că s-a comis la o dată mult 
ulterioară. 

2.211. excluderea plicului confidenţial dat de către parchet (conform adresei de înaintare a 
dosarului de urmărire penală), deoarece ar trebui să fie accesibil nu numai judecătorului de cameră 
preliminară şi instanţei de judecată ci tuturor părţilor din proces. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 3 februarie 2016 în dosarul nr.2351/88/2015/a2, 
Tribunalul [...] – Judecătorul de Cameră Preliminară a admis în parte, cererile şi excepţiile formulate 
de inculpata [...], numai cu privire la neregularitatea actului de sesizare şi a respins ca neîntemeiate 
cererile şi excepţiile formulate de inculpata [...], constatând neregularitatea rechizitoriului 
nr.91/P/2015 din data de 21.12.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul [...] pentru neîndreptarea 
erorii materiale existente la fila 22 unde se stipulează ca dată a comiterii faptei 28.20.2015; 
neprecizarea sumelor de bani, ce se pretinde că au fost primite de inculpata [...] de la martora [...], în 
cazul fiecărui act material din cele patru, reţinute; neprecizarea contravalorii sticlei de whisky ce se 
pretinde a fi primită de inculpata [...] de la martora [...] şi nici a detaliilor necesare în acest scop 
(marcă, volum etc.); lipsa detaliilor pentru care se solicită confiscarea de la inculpata [...] a sumei 
totale de 2400 lei nerezultând din ce sume este compusă. În final, s-a dispus comunicarea încheierii 
către Parchetul de pe lângă Tribunalul [...] în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul 
de sesizare în termen de 5 zile de la comunicare. 

2.3.Hotărârea de finalizare a Camerei preliminare. 
Prin adresa nr.91/P/2015 din 12.02.16 (înregistrată la data de 15.02.2016), Parchetul de 

pe lângă Tribunalul [...] a procedat la remedierea neregularităţilor actului de sesizare. 
În continuare, prin încheierea de şedinţă nr.24 pronunţată la data de 24 februarie 2016, 

în dosarul nr.2351/88/2015/a2, Tribunalul [...] – Judecătorul de Cameră Preliminară, a constatat, în 
baza art.346 alin.(4) cod procedură penală, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 
91/P/2015 din 21.12.2015 întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul [...] prin care a fost trimise 
în judecată inculpatele [...] şi [...], pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată 
prev. de art. 289 alin.1 cod penal cu aplicare art.35 alin.1 şi 5 cod penal, respectiv legalitatea 
administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii. 

Pentru pronunţarea hotărârii, judecătorul de cameră preliminară a stabilit următoarele: 
- în conformitate cu prevederile art.345 alin.(3) cod procedură penală, procurorul a remediat 

neregularităţile sesizate conform procesului-verbal de îndreptare a erorii materiale. 
- cu privire la celelalte aspecte de neregularitate menţionate prin încheierea din data de 3 

februarie 2016, au fost remediate prin precizările făcute de către procurorul de caz, verificate sub 
aspectul legalităţii şi a temeiniciei de către prim–procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul [...], 
procesul-verbal de îndreptare a erorii materiale şi menţinerea dispoziţiei de trimitere în judecată: 

a) Cu privire la sumele de bani primite de inculpata [...] de la martora [...]: soţul acesteia -
martorul [...] a fost internat în Secţia de Cardiologie a Spitalului Judeţean [...], în supravegherea 
medicului [...] în perioadele de timp 29.04.2010 - 10.05.2011;3.10.2013 - 18.10.2013; 03.09.2014 - 
10.09.2014; 22.01.2015 - 13.02.2015, conform foilor de observaţie clinică generală nr. 10788, 
20488, 17918 şi 1718 ataşate la dosarul cauzei în fotocopie. 

Cu ocazia fiecărei internări, după ce observa că soţul său nu primea tratament corespunzător 
ori suficient, alteori din proprie iniţiativă, martora a dat medicului sume de bani cuprinse între 200 şi 
300 lei, iar dacă internarea era de durată mai lungă suplimenta cu 100 lei. Prin urmare, în cazul  
pacientului [...] inculpata [...] a săvârşit 4 acte materiale de luare de mită, câte unul pentru fiecare 
din perioadele de internare menţionate mai sus, de fiecare dată medicul primind câte o sumă de bani 
cuprinsă între 200 lei şi 400 lei. Cert este că de fiecare dată inculpata a primit de la martora [...] cel 
puţin 200 lei. 
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b) În ceea ce priveşte actul material referitor la primirea unei sticle de whisky de către 
inculpata [...] de la martora [...], s-a arătat că martora nu a indicat valoarea acestui bun sau  alte date 
referitoare la marcă ori volum. Chiar şi în lipsa acestor detalii existenţa faptei este certă, primirea 
folosului necuvenit constând într-o sticlă de whisky rezultând fără dubii din declaraţia martorului. 

c) De asemenea, s-a precizat că suma totală de 2400 lei, reprezentând mită primită de 
inculpata [...], în privinţa căreia s-a solicitat luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale, se 
compune din: 

- 1000 lei primiţi de la martora [...] nora pacientei [...] (400 lei primiţi în ziua de 14.01.2013, 
300 lei primiţi în intervalul de timp 18 - 19.02.2013 şi 300 lei primiţi în perioada 21 - 22.02.2013); 

- 200 lei primiţi de la investigatorul sub acoperire [...] în data de 28.10.2015 în vederea 
internării şi pregătirii documentaţiei medicale de pensionare pentru aceeaşi bolnavă  [...]; 

- 800 lei primiţi de la martora [...], soţia bolnavului [...]; martora declarând că soţul ei a fost 
internat în patru rânduri în supravegherea medicului [...] şi de fiecare dată a plătit sume cuprinse 
între 200 lei şi 300 lei, suplimentând cu câte 100 lei atunci când perioada de internare era mai lungă; 
întrucât cuantumul mitei primite în legătură cu îngrijirea  acestui bolnav nu era precis determinat 
(fiind cuprins între 200 şi 400 lei) procurorul a înţeles să solicite  a fi confiscate doar sumele primite 
în mod cert, or, martora [...] afirmă că  a dat medicului de fiecare dată cel puţin 200 lei; 200 lei x 4 
internări = 800 lei; - 100 lei primiţi de la martora [...], fiica bolnavului [...]; - 50 lei primiţi de la 
martora [...], soţia bolnavului [...]; - 50 lei primiţi de la martorul [...]; - 200 lei primiţi de la martora 
[...]. 

3. Contestaţia. Motivare.  
În susţinerea contestaţiilor formulate în termen, în temeiul art.347 alin.(1) cod procedură 

penală, prin apărători şi personal, inculpatele [...] şi [...] au reiterat cererile şi excepţiile formulate în 
faţa primei instanţe: 

- neregularitatea rechizitoriului din cauza insuficientei descrieri a situaţiei de fapt, a 
neprecizării circumstanţelor concrete - datele comiterii faptelor, persoana subiectului activ, nefiind 
evidenţiat clar fiecare act material. 

- anularea ordonanţei procurorului din data de 28.10.2015 prin care s-a dispus continuarea 
efectuării urmăririi penale deoarece încalcă art.311 cod procedură penală şi ordonanţa de punere în 
mişcare a acţiunii penale din data de 29.10.2015. 

- anularea procesului-verbal din data de 15.12.2015 de îndreptare a erorii materiale din 
ordonanţa de începere a urmăririi penale din 12.05.2015. 

- anularea procesului-verbal de îndreptare a erorii materiale făcută de procuror în data de 
23.12.2015 prin care s-a completat starea de fapt reţinută în rechizitoriu. 

- anularea ordonanţei procurorului din data de 16.10.2015 pentru folosirea unui investigator 
sub acoperire şi autorizarea de participare la anumite activităţi, a ordonanţei procurorului din data de 
16.10.2015 pentru folosirea unui colaborator, excluderea procesului-verbal de constatare a 
operaţiunii flagrante din 28.10.2015, a declaraţiilor investigatorului sub acoperire, a declaraţiilor 
colaboratoarei [...], a înregistrărilor video şi audio făcute în legătură cu procedura flagrantului, iar 
[...] şi nulitatea încheierilor de emitere a mandatelor de supraveghere tehnică cu consecinţa 
excluderii proceselor-verbale de redare a conţinutului înregistrărilor realizate deoarece măsura a fost 
dispusă cu încălcarea principiilor proporţionalităţii şi al subsidiarităţii prev. de art.139 alin.(1) 
lit.b) şi c) cod procedură penală.  

- respingerea greşită a cererii de excludere a declaraţiilor martorilor [...], [...], [...], [...], [...], 
[...], [...], [...] şi [...]. 

În plus, cele două contestatoare au solicitat şi excluderea probelor cu interceptări, înregistrări 
şi procesele-verbale de redare a acestora, înregistrările efectuate prin mijloace tehnice, puse în 
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executare de către Serviciul Român de Informaţii – Direcţia de Informaţii [...] întrucât aceste 
mijloace de probă sunt lovite de nulitate relativă prin raportare la decizia Curţii Constituţionale nr. 
51/2016 privind neconstituţionalitatea art. 142 alin. 1 cod procedură penală. 

4. Aprecierea Curţii. Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, pe baza actelor 
dosarului, prin prisma criticilor formulate de către contestatoare şi din oficiu, Curtea – judecătorul 
de cameră preliminară - constată contestaţiile întemeiate pentru argumentele expuse în continuare. 

Potrivit dispoziţiilor art.342 cod procedură penală, obiectul procedurii camerei preliminare îl 
constituie verificarea legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării 
probelor, dar şi a efectuării actelor de urmărire penală.  

Potrivit art.329 cod procedură penală, rechizitoriul constituie actul de sesizare a instanţei şi, 
raportat la art.328 cu referire la art.286 alin.(2), trebuie să îndeplinească următoarele condiţii  de 
formă şi de conţinut: 

1. să se limiteze la faptele şi persoanele pentru care s-a efectuat urmărirea penală; 
2. denumirea parchetului, data emiterii, numele şi prenumele procurorului care l-a întocmit; 
3. datele privitoare la fapta reţinută în sarcina inculpatului şi încadrarea juridică a acesteia. De 

fapt, aceasta este partea principală a rechizitoriului şi, pe cât este de importantă, are, de regulă, şi un 
grad ridicat de complexitate, cuprinzând: descrierea faptei (faptelor), încadrarea juridică a acesteia 
(acestora), motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază trimiterea în judecată. 

4. probele şi mijloacele de probă; 
5. dispoziţia de trimitere în judecată; 
6. cheltuielile judiciare; 
7. alte menţiuni considerate necesare pentru soluţionarea cauzei. 
Conform art.330 şi art.331 cod procedură penală, actul de sesizare a instanţei mai poate să 

cuprindă şi dispoziţii privitoare la măsurile preventive, asigurătorii, de siguranţă. 
Rechizitoriul întocmit la data de 21.12.2015, în dosarul penal nr.91/P/2015 de către Parchetul 

de pe lângă Tribunalul [...] cuprinde: 
a) denumirea parchetului, data emiterii, numele şi prenumele procurorului care l-a întocmit cu 

rezoluţia procurorului-şef de secţie de verificare a legalităţii şi temeiniciei; 
b) datele privind persoanele şi faptele pentru care s-a efectuat urmărirea penală; inculpata 

[...], cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de „luare de mită” în formă continuată prev. de art.289 
alin.(1) cod penal, cu aplicarea art.35 alin.(1) cod penal şi art.5 cod penal (15 acte materiale) şi 
inculpata [...], cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de „luare de mită” în formă continuată prev. de 
art.289 alin.(1) cod penal, cu aplicarea art.35 alin.(1) cod penal şi art.5 cod penal (4 acte materiale);  

c) descrierea faptelor prin raportarea la fiecare caz cu indicarea perioadei în care au acţionat 
inculpatele, a actelor efectuate şi analiza probelor;  

d) încadrarea juridică a faptelor imputate inculpatelor şi argumentelor în reţinerea acestora; 
e) motivele de drept pe care se întemeiază trimiterea în judecată; 
f) probele şi mijloacele de probă, fiind menţionate la filele 18-19 rechizitoriu, dar examinate 

şi evaluate cu ocazia prezentării „situaţiei de fapt”, precum şi la filele 19-21 când procurorul 
motivează excluderea unor probe; 

g) dispoziţia de trimitere în judecată şi cheltuielile judiciare. 
Totodată, conformându-se solicitărilor judecătorului de cameră preliminară din cadrul 

Tribunalului [...], prin adresa nr.91/P/2015 şi procesul-verbal de îndreptare a erorii materiale, din 
12.02.16, cu viza prim procurorului de verificare a legalităţii şi temeiniciei, procurorul a remediat 
neregularităţile actului de sesizare şi ale situaţiei de fapt (constatate prin încheierea de şedinţă din 
data de 3 februarie 2016) şi anume: procesul-verbal de îndreptare a erorii materiale cu privire la data 
comiterii faptei la 28.10.2015 în loc de 28.20.2015, a precizat sumele de bani primite de inculpata 
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[...] de la martora [...], a motivat că nu este necesară menţionarea contravalorii sticlei de whisky 
primită de aceiaşi inculpată de la martora [...] şi a explicitat componenţa sumei de 2400 lei pentru 
care a propus confiscarea. 

Potrivit art.289 alin.(1) cod penal, legiuitorul a incriminat ca infracţiune de „luare de mită” 
fapta funcţionarului public care, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, pretinde, primeşte 
bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu 
îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale 
de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri; conform art.35 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.  

Ori, în expozitivul rechizitoriului în „situaţia de fapt” descrisă, precum şi menţiunile de la 
„încadrarea juridică”, procurorul a înţeles să prezinte atribuţiile de serviciu ale inculpatelor în 
exercitarea cărora au acţionat, apoi fiecare act material comis de cele două inculpate prin indicarea 
anumitor intervale de timp, însă clar determinate prin raportare la „cazul fiecărui pacient de la care s-
a pretins, primit bani sau alte bunuri” pentru a le elibera documentaţia necesară pensionării pentru 
caz de boală;circumstanţele de fapt şi de timp au fost completate de către procuror adresa 
nr.91/P/2015  din data de 12.02.16 în care a făcut corecturile necesare conform art.345 alin.(3) cod 
procedură. 

În concluzie, întocmind actul de sesizare a instanţei prin rechizitoriul nr.91/P/2015 din 
21.12.15, Parchetul de pe lângă Tribunalul [...] a redat actele materiale imputate inculpatelor, datele 
referitoare la faptele în conţinutul cărora se regăsesc aceste acte, la încadrarea juridică, la profilul 
moral şi de personalitate al inculpatelor, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în 
judecată şi cheltuielile judiciare; modalitatea în care procurorul redă situaţia de fapt, încadrarea 
juridică, indică şi analizează probatoriul administrat este atributul acestuia, diferit de la un procuror 
la altul, de la o cauză la alta, important fiind să exprime şi să se înţeleagă cu claritate acuzaţiile 
deduse judecăţii ceea ce în cauză s-a realizat.  

Circumstanţierea faptelor în timp şi spaţiu este obligatorie pentru organul judiciar-procuror, 
instanţă, însă raportat la realitatea concretă, sunt situaţii în care sunt precizate perioade de timp şi nu 
date certe din cauza duratei scurse de la data comiterii faptelor ori a caracterului imprevizibil al 
actului material raportat la iniţiativa participanţilor la faptă;ori, în speţă, procurorul s-a rezumat la 
indicarea intervalelor de timp şi spaţiu având în vedere împrejurările relatate de denunţători cu mult 
după comiterea actelor materiale şi fără a le consemna prin mijloace materiale ceea ce nu împiedică 
ca apărarea să demonstreze contrariul. Sigur că toate aceste elemente prezentate de către procuror 
sunt supuse controlului instanţei care le va avea în vedere în procesul de evaluare a probatoriului. 

Referitor la critica administrării unor probe, respectiv cererea de excludere a probelor cu 
interceptări, înregistrări şi procesele-verbale de redare a acestora, înregistrările efectuate prin 
mijloace tehnice, puse în executare de către Serviciul Român de Informaţii – Direcţia de Informaţii 
[...] este întemeiată deoarece au fost efectuate de către un organ necompetent. 

În cauză, la data realizării activităţilor dispuse conform art.139 şi urm. cod procedură penală, 
supravegherea tehnică era pusă în executare, potrivit art.142 cod procedură penală intrat în vigoare la 
01.02.14, de către procuror, organ de cercetare penală sau de lucrători specializaţi din cadrul poliţiei 
ori „de alte organe specializate ale statului”. 

Dar, prin decizia nr.51/16.02.2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr.190 din 14 
martie 2016, partea I, Curtea Constituţională a constatat că sintagma "ori de alte organe specializate 
ale statului" din cuprinsul dispoziţiilor art.142 alin.(1) din codul de procedură penală este 
neconstituţională. 



 
 

156

Cu privire la efectele deciziei, aşa cum a statuat prin hotărâri pronunţate anterior, în 
paragraful 52, Curtea a reamintit caracterul obligatoriu erga omnes şi pentru viitor al deciziilor sale, 
prevăzut la art.147 alin.(4) din Constituţie, precizând că decizia nu se va aplica în privinţa cauzelor 
definitiv soluţionate până la data publicării sale, aplicându-se, în mod corespunzător, în cauzele 
aflate pe rolul instanţelor de judecată;în acest sens, Curtea a făcut trimitere şi la Decizia nr.895 din 
17 decembrie 2015 (paragraful 28). 

Cum, în considerentele deciziei, parte integrantă a acesteia şi, deci, obligatorii  erga omnes, 
Curtea a precizat, în paragraful 32, că „realizarea supravegherii tehnice, ca procedeu probator, cu 
încălcarea condiţiilor legale prevăzute la art.138 - 146 din Codul de procedură penală, inclusiv a 
celor referitoare la organele abilitate să pună în executare mandatul de supraveghere, are ca efect 
nulitatea probelor astfel obţinute şi, în consecinţă, imposibilitatea folosirii lor în procesul penal, 
conform art.102 alin.(3) din codul de procedură penală”, probele cu interceptări, înregistrări şi 
procesele-verbale de redare a acestora, înregistrările efectuate prin mijloace tehnice, puse în 
executare de către Serviciul Român de Informaţii – Direcţia de Informaţii [...] urmează a fi înlăturate. 

Trebuie precizat că în art.102 alin.(2) din codul de procedură penală este instituit principiul 
potrivit căruia „probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal”.pe de altă parte, 
în jurisprudenţa Curţii Europene, în principiu nu este interzisă utilizarea unei probe administrată în 
mod nelegal, dacă procedura în ansamblul ei este echitabilă, iar inculpatul a avut posibilitatea 
contestării ei raportat la dispoziţiile legale naţionale, în contextul jurisprudenţei instanţei europene, 
din actele dosarului rezultă că inculpatele nu au avut asigurate garanţiile la un proces echitabil: la 
baza sesizării a stat procesul-verbal de constatare nr.1137423/27.04.2015 al Serviciului Român de 
Informaţii, UM … Bucureşti, urmată de punerea în executare a supravegherii tehnice tot de către 
organele SRI-serviciul Tehnic [...], fără posibilitatea contestării mandatelor de supraveghere tehnică 
emise de judecătorul de drepturi şi libertăţii. 

Susţinerea procurorului „se poate da eficienţă deciziei Curţii Constituţionale doar în măsură 
în care interceptările se efectuau în momentul pronunţării acestei decizii, în măsura în care 
interceptările au fost efectuate în baza dispoziţii legale prezumat a fi constituţionale, s-au finalizat şi 
au fost transcrise în procese verbale, nu se mai poate discuta despre o cauză pendinte, decizia Curţii 
Constituţionale nu poate fi aplicată în mod retroactiv” nu este admisibilă.  

În primul rând, conform art.16 din Constituţie, cetăţenii fiind egali în faţa legii, iar decizia 
Curţii Constituţionale având putere de lege, justiţiabilii din cauzele aflate pe rolul instanţelor nu pot 
fi trataţi în mod diferit de cei din dosarul în care s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate admisă.  

Dimpotrivă, prin „aplicarea deciziei, în mod corespunzător, în cauzele aflate pe rolul 
instanţelor de judecată”, se înţelege că efectele excepţiei de neconstituţionalitate se produc în toate 
dosarele nesoluţionate până la data publicării deciziei Curţii, in orice stadiu s-ar afla (urmărire 
penală, cameră preliminară, fond sau apel).  

În al treilea rând, considerând că operează sancţiunea nulităţii relative a actelor efectuate de 
„alte organe specializate ale statului”, în cauză, dovada vătămării adusă conform art.281 alin.(1) cod 
procedură penală, este dovedită în ceea ce priveşte lezarea dreptului celor două inculpate la un proces 
echitabil, privit ca o garanţie,  iar sub aspectul termenului, nelegalitatea a fost invocată cu respectarea 
art.281 alin.(4) lit.a) cod procedură penală, până la închiderea procedurii de cameră preliminară. 

  Pentru considerentele expuse, fiind întemeiate criticile contestatoarelor inculpate, 
contestaţiile vor fi admise şi, în temeiul art.4251 alin.(7) pct.2 lit.a) şi art. 347 cu ref. la art. 346 alin. 
(4) cod procedură penală, hotărârea atacată va fi desfiinţată în parte şi rejudecând, va exclude 
interceptarea, înregistrarea pe suport optic a convorbirilor şi comunicărilor, precum şi procesele 
verbale de redare a acestora, înregistrarea video, audio şi prin fotografiere efectuate prin mijloace 
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tehnice, în dosarul 91/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul [...], puse în executare de către 
Serviciul Român de Informaţii - Direcţia de Informaţii [...]. 

Celelalte critici formulate de către contestatoare (privind anularea ordonanţei procurorului 
din data de 28.10.2015, a procesului-verbal din data de 15.12.2015 de îndreptare a erorii materiale 
din ordonanţa de începere a urmăririi penale din 12.05.2015, a procesului-verbal de îndreptare a 
erorii materiale făcută de procuror în data de 23.12.2015, a ordonanţei procurorului din data de 
16.10.2015 pentru folosirea unui investigator sub acoperire şi autorizarea de participare la anumite 
activităţi, a ordonanţei procurorului din data de 16.10.2015 pentru folosirea unui colaborator, 
excluderea procesului-verbal de constatare a operaţiunii flagrante din 28.10.2015, a declaraţiilor 
investigatorului sub acoperire, a declaraţiilor colaboratoarei [...], a înregistrărilor video şi audio 
făcute în legătură cu procedura flagrantului, iar [...] şi nulitatea încheierilor de emitere a mandatelor 
de supraveghere tehnică cu consecinţa excluderii proceselor-verbale de redare a conţinutului 
înregistrărilor realizate deoarece măsura a fost dispusă cu încălcarea principiilor proporţionalităţii 
şi al subsidiarităţii prev. de art.139 alin.(1) lit.b) şi c) cod procedură penală, precum şi respingerea 
cererii de excludere a declaraţiilor martorilor [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...]) nu sunt 
întemeiate deoarece: 

- nu se impune anularea ordonanţei procurorului din data de 28.10.2015 prin care s-a dispus 
continuarea efectuării urmăririi penale deoarece încalcă art.311 cod procedură penală şi ordonanţa 
de punere în mişcare a acţiunii penale din data de 29.10.2015 pentru că, potrivit art.305 cod 
procedură penală, când urmărirea penală s-a început „in rem”, organul de urmărire penală dispune 
urmărirea penală să se efectueze în continuare când din datele şi probele existente în cauză rezultă 
indicii rezonabile că o anumită persoană a săvârşit fapta. 

- în baza art.278 cod procedură penală, organul de urmărire penală poate proceda la 
îndreptarea erorilor materiale evidente din cuprinsul unui act procedural aşa încât nu poate fi anulat 
procesul-verbal din data de 15.12.2015 de îndreptare a erorii materiale din ordonanţa de începere a 
urmăririi penale din 12.05.2015, respectiv procesul-verbal de îndreptare a erorii materiale făcută de 
procuror în data de 23.12.2015 prin care s-a completat starea de fapt reţinută în rechizitoriu; 

- folosirea unui investigator sub acoperire (prin ordonanţa procurorului din data de 
16.10.2015), folosirea unui colaborator (autorizat să participe la anumite activităţi prin ordonanţa 
procurorului din data de 16.10.2015) este în competenţa exclusivă a procurorului;în ceea ce priveşte 
stabilirea existenţei „provocării” excede obiectului procedurii de cameră preliminară, fiind de 
competenţa instanţei de judecată care se poate pronunţa pe baza administrării probatoriului şi, pe 
cale de consecinţă, nu se poate dispune excluderea probelor efectuate prin folosirea investigator sub 
acoperire ori a unui colaborator şi anume, excluderea procesului-verbal de constatare a operaţiunii 
flagrante din 28.10.2015, a declaraţiilor investigatorului sub acoperire, a declaraţiilor colaboratoarei 
[...], a înregistrărilor video şi audio făcute în legătură cu procedura flagrantului, 

- emiterea mandatelor de supraveghere tehnică s-a făcut potrivit legii, contestatoarea [...] 
nedovedind şi neprecizând în ce ar consta încălcarea principiilor proporţionalităţii şi al 
subsidiarităţii prev. de art.139 alin.(1) lit.b) şi c) cod procedură penală.  

- nu s-a constat, din oficiu, în lipsa motivării apărării, încălcarea procedurii cu ocazia audierii 
martorilor [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...]. 

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale hot. atacate în măsura în care nu contravin prezentei.  
Incheierea penală nr. 87/P/C/11.06.2016 

Judecător redactor Adriana Ispas 
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19. Contestație la executare. Respingere. Imposibilitatea aplicării art. 19 din 
Legea nr. 682/2002. Efectuare denunț după expirarea termenului legal. 
 

Conform art.19 din Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 republicată privind protecţia martorilor, 
persoana care are calitatea de martor, în sensul art.2 lit.a) pct.1, şi care a comis o infracţiune gravă, iar 
înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecăţii denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la 
răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate 
a limitelor pedepsei prevăzute de lege. 

Făcând denunţul care a condus la facilitarea identificării autorului unei fapte grave după expirarea 
termenelor legale, respectiv după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa cu închisoare, 
contestatorul condamnat nu poate beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă în condiţiile art.19 din Legea 
nr. 682 din 19 decembrie 2002 rep. privind protecţia martorilor. 

 
Art.19 din Legea nr. 682/2002 republicată 

 

1. Sesizarea Curţii 
Contestatorul condamnat [...] a formulat contestaţie împotriva sentinţei penale nr.265 din 22 

iulie 2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia Penală, în dosarul penal nr.1114/118/2015, de 
respingere a „contestaţiei la executare”. 

 
2. Circumstanţele cauzei  
Condamnat la pedeapsa de 6 ani închisoare prin sentinţa penală nr.951/19.12.2013 a 

Tribunalului Bucureşti, modificată prin decizia penală nr.694/A/28.05.2014 a Curţii de Apel 
Bucureşti, petentul condamnat [...] s-a adresat Tribunalului Constanţa pentru a beneficia, pe calea 
contestaţiei la executare, de reducerea pedepsei prin aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 deoarece, 
în timpul executării, a oferit procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa informaţii utile şi concludente pentru identificarea autorului unei infracţiuni de omor 
comis la 18.03.2006. 

Soluţionând cauza, prin sentinţa penală nr.265 din 22 iulie 2016, Tribunalul Constanţa a 
respins contestaţia la executare formulată de condamnatul [...] ca nefondată, în baza art.599 alin.1 în 
referire la art.597 cod procedură penală, motivând că, potrivit art.19 din Legea nr.682/2002, denunţul 
trebuia depus anterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. 

1. Contestaţia. 
În susţinerea contestaţiei formulată în termen, personal şi prin apărător, petentul condamnat 

[...] a motivat că sunt aplicabile dispoziţiile art.19 din Legea nr.682/2002. 
Cauza s-a înregistrat pe rolul Curţii de Apel la data de 05.10.2015, sub nr.1114/118/2015 cu 

prim termen la 27.10.2016, când apărătorul ales al contestatorului condamnat, avocat [...] a invocat 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.19 din Legea nr.682/2002 privind protecţia 
martorilor, republicată şi a solicitat sesizarea Curţii Constituţionale întrucât condiţia impusă de 
legiuitor privind persoana martorului denunţător, ca denunţul său, ori facilitarea la identificarea şi 
tragerea la răspundere penală a altor persoane, care au săvârşit infracţiuni grave, să se facă „înainte, 
sau în timpul urmăririi penale, ori al judecaţii„ este de natură a încălca dispoziţiile constituţionale, 
referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a crea un regim discriminator, de aplicare a 
normelor cuprinse în lege pentru martorul denunţător, care este deja judecat definitiv şi se află în 
executarea unei pedepse. 

Prin încheierea din 03.11.2015, Curtea de Apel Constanţa – Secţia Penală, constatând că sunt 
îndeplinite prevederile art.29 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.47/1992, a dispus, în baza art.29 (4) din 
Legea nr.47/1992, republicată, sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a 
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dispoziţiilor art.19 din Legea nr. 682/2002, ridicată de contestatorul [...], aflat în stare de detenţie în 
cadrul Penitenciarului Poarta Albă. 

Prin decizia nr.383 din 07.06.2016, Curtea Constituţională a respins excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.19 din Legea nr.682/2002, invocată de contestatorul 
condamnat [...], prin apărător.  

4. Aprecierea Curţii 
Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, pe baza actelor dosarului, prin prisma 

criticilor formulate şi din oficiu, Curtea constată contestaţia nefondată pentru considerentele expuse în 
continuare. 

Conform art.19 din Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 republicată privind protecţia martorilor, 
persoana care are calitatea de martor, în sensul art.2 lit.a) pct.1, şi care a comis o infracţiune gravă, iar 
înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecăţii denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la 
răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la 
jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. 

Raportat la dispoziţiile legale, pentru ca persoana să beneficieze de reducerea limitelor de 
pedeapsă, sunt două condiţii: 

1. să aibă calitatea de martor în sensul art.2 lit.a) pct.1 din  Legea nr.682 din 19 decembrie 2002 
rep.; 

2. momentul denunţului şi facilitării identificării şi tragerii la răspundere penală a altor persoane 
care au săvârşit infracţiuni grave (decizia Curţii Constituţionale nereferindu-se şi la faptele denunţate) să 
fie înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecăţii. 

Astfel, sub aspectul calităţii de martor, nu sunt dubii referitor la contestator;prin adresa 
nr.450/2006 din 08.04.2015, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a comunicat că persoana 
condamnată [...] l-a denunţat la data de 1 octombrie 2014, pe autorul infracţiunii de omor comisă în 2006 
asupra victimei [...] în staţiunea Olimp, audierea sa ca martor s-a realizat la data de 05.12.2014 şi pe baza 
acestei mărturii, prin ordonanţa din 15.12.2014, procurorul a dispus efectuarea în continuare a  urmăririi 
penale, în legătură cu uciderea şi jefuirea victimei, faţă de suspectul [...] pentru săvârşirea infracţiunilor 
de „omor calificat şi deosebit de grav” prev. de art.174-art.175 lit.i) şi art.176 lit.d) cod penal 1969 şi 
„tâlhărie” prev. de art.211 alin.1 şi alin.2 lit.c) cod penal 1969. 

În ceea ce priveşte însă data formulării denunţului, hotărârea de condamnare la pedeapsa 
închisorii (sentinţa penală nr.951/2013 a Tribunalului Bucureşti) a fost pronunţată la data de 19.12.2013, 
apoi modificată şi definitivă la data de 28 mai 2014 (prin decizia penală nr.694/A/2014 a Curţii de Apel 
Bucureşti), anterior datei denunţului - 01.10.2014 când contestatorul a încunoştiinţat despre săvârşirea 
unei infracţiuni grave - infracţiunea de „omor calificat şi deosebit de grav” în dosarul nr.450/P/2006 al 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.   

În consecinţă, făcând denunţul care a condus la facilitarea identificării autorului unei fapte grave 
după expirarea termenelor legale, respectiv după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la 
pedeapsa cu închisoare, contestatorul condamnat nu poate beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă în 
condiţiile art.19 din  Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 rep. privind protecţia martorilor. 

Prin urmare, nefiind nici vreun caz de nulitate a hotărârii atacate, contestaţia formulată de către 
petentul condamnat [...] este nefondată şi, în baza art.4251 alin.(7) pct.1. lit.b) cod procedură penală, va fi 
respinsă. 

În baza art.275 alin.(2) cod procedură penală, respingând calea de atac, contestatorul va fi obligat 
la plata sumei de 350 lei cheltuieli judiciare către stat. 

Decizia penală nr. 98/P/C /14.06.2016 
Judecător redactor Adriana Ispas 
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20. Contestaţie măsuri preventive. Respingere. Săvârșirea infracțiunii de luare de 
mită. Menținerea măsurii controlului judiciar. Inexistența unor garanții că buna 
desfășurare a procesului nu ar fi împiedicată de contestatoare. 

 
Potrivit art.242 alin.(1) Cod procedură penală, măsura preventivă poate fi revocată dacă au încetat 

temeiurile care au determinat-o sau au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii. 
În condiţiile în care cercetarea judecătorească urmează să înceapă, faţă de gravitatea faptelor 

pedepsite de lege cu închisoarea mai mare de 5 ani, riscul exercitării de presiuni asupra martorilor încă 
neaudiaţi, îndeosebi a celor în acuzare, menţinerea măsurii controlului judiciar este justificată în continuare 
pentru ordinea publică, dar şi evitarea riscului influenţării probatoriului de către inculpată.  

 
Art.242 alin.(1) Cod procedură penală 

Art. 289 alin.(1) Cod penal cu aplicarea art.35 alin.(1) şi art.5 Cod penal 
 

1. Sesizarea Curţii  
Inculpata [...] a formulat contestaţie împotriva încheierii de şedinţă nr.17/CP din data de 

10.05.2016, pronunţată de judecătorul de camera preliminară din cadrul Tribunalului [...] – Secţia 
Penală în dosarul nr.2351/88/2015/a5, de menţinere a măsurii preventive în procedura de cameră 
preliminară – art.207 cod procedură penală.  

2. Circumstanţele cauzei 
2.1. Actul de inculpare 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa nr.91/P/2015, s-a dispus 

trimiterea în judecată, alături de alţi participanţi, a inculpatei [...], pentru săvârşirea infracţiunii de 
„luare de mită”, în formă continuată, prev. de art.289 alin.(1) cod penal, cu aplicarea art.35 alin.(1) şi 
art.5 cod penal (4 acte materiale), prin aceea că, în calitate de asistent medical, angajată a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă [...], în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a primit în intervalele de timp 
14.01-18.01.2013 şi 18.02. - 22.02.2013, în două tranşe a câte 50 lei, de la numita [...], în contul 
serviciilor medicale prestate pacientei [...] pe timpul internării în Spitalul Judeţean [...] pentru 
îndeplinirea propriilor atribuţii de serviciu, apoi, la data de 28.10.2015, a primit suma de 200 lei cu 
titlu de mită, promiţând sprijin în vederea internării aceleiaşi bolnave în Secţia de Cardiologie a 
S.J.U. [...], îngrijiri medicale de calitate (într-o rezervă) şi mai multă implicare la pregătirea 
documentaţiei de pensionare pe caz de boală (1 act material), iar în intervalul de timp 02.02.2015 - 
05.02.2015, a sprijinit-o pe inculpata [...], medic cardiolog şi şefa secţiei cardiologie, să pretindă 
sume de bani care nu i se cuveneau de la pacientul [...] în contul serviciilor medicale prestate pe 
timpul spitalizării în unitatea sanitară. 

2.2. Măsuri preventive 
2.21. Arestul la domiciliu 
Prin încheierea nr.39/JDL din data de 24.11.2015 a JDL din cadrul Tribunalului [...] (dosar 

nr. 2188/88/2015), definitivă prin încheierea nr.161/P/JDL din data de 27.11.2015 a JDL din cadrul 
Curţii de Apel Constanţa, s-a înlocuit faţă de inculpata [...], măsura controlului judiciar luată de 
Parchetul de pe lângă Tribunalul [...], prin ordonanţa din 29.10.2015 în dosarul de urmărire penală 
nr.91/P/2015 cu măsura arestului la domiciliu, măsură ce, după 2 luni, a fost modificată în cameră 
preliminară, prin încheierea nr.18/P/CP din 22.01.2016 a Curţii de Apel Constanţa, prin care s-a 
dispus înlocuirea cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de până la 60 zile, cu începere de la 
22.01.2016.  

Măsura a fost menţinută prin încheierea nr. 2 din data de 16 martie 2016 pronunţată de  
Tribunalul [...] în dosarul penal nr. 2351/88/2015/a4. 

2.22. Controlul judiciar. 
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În continuare, în baza art.348 Cod procedură penală, s-a procedat la o nouă verificare a 
legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar.  

Astfel, prin încheierea din 10.05.2016, pronunţată în dosarul nr.2351/88/2015/a5, 
judecătorul de camera preliminară din cadrul Tribunalului [...] – Secţia Penală a menţinut, în baza 
art.348 cod procedură penală, măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpata [...], 
începând cu 10.05.2016, având în vedere următoarele: 

- măsura preventivă este necesară în raport de conduita acesteia de încercare, pe parcursul  
urmăririi penale, de influenţare şi de intimidare a martorilor, ceea ce înseamnă un pericol de 
influenţare a procesului; 

- judecătorul de cameră preliminară nu poate analiza necesitatea măsurii controlului judiciar 
raportat la alte criterii (invocate de apărare) legate de corectitudinea soluţiei comparativ cu cealaltă 
inculpată, faţă de care instanţa de control judiciar a dispus revocarea măsurii; nu se poate analiza 
măsura preventivă sub aspect echitabil comparativ cu inculpata [...], ci doar în raport de rolul și 
scopul pentru care a fost dispusă aceasta în cadrul procesului penal, apreciindu-se astfel că măsurile 
preventive nu sunt necesare doar pentru faza urmăririi penale, ci cu atât mai mult pentru faza de 
cercetare judecătorească care încă nu a început, cauza fiind în procedura de cameră preliminară, 
nefinalizată; 

- este esenţială pentru buna desfăşurare a procesului penal existenţa măsurii controlului 
judiciar în cadrul căruia au fost instituite anumite obligaţii care impun inculpatei prezentarea în faţa 
organelor judiciare, dar mai ales interdicţia de a contacta martorii; chiar dacă în cazul inculpatei [...] 
instanţa de control judiciar a considerat că măsura controlului judiciar nu se mai justifică, cu privire 
la inculpata [...] judecătorul de cameră preliminară nu poate aprecia în acelaşi sens. 

3. Contestaţia; motivare. 
Prin apărător şi personal, contestatoarea inculpată [...] a motivat că se impune revocarea 

măsurii controlului judiciar pentru respectarea principiului echităţii, în condiţiile în care în sarcina sa 
se reţin doar 3 acte materiale, în timp ce în sarcina celeilalte inculpate - peste 22 acte materiale, de la 
momentul luării măsuri preventive iniţiale dispuse în cauză şi până în prezent a trecut o perioadă de 
timp îndelungată, au apărut elemente noi prin raportare la soluţia de excludere a interceptărilor, 
înregistrărilor pe suport optic a convorbirilor şi comunicărilor, precum şi procesele verbale de redare 
a acestora, înregistrarea video, audio şi prin fotografiere efectuate prin mijloace tehnice, în dosarul 
91/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul [...], puse în executare de către Serviciul Român de 
Informaţii-Direcţia de Informaţii [...].  

4. Aprecierea Curţii - judecător de cameră preliminară 
Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii contestate, prin prisma criticilor formulate de 

contestatoarea [...], prin apărător şi din oficiu, Curtea, judecătorul de cameră preliminară, constată 
contestaţia neîntemeiată pentru considerentele expuse în continuare. 

Potrivit art.242 alin.(1) cod procedură penală, măsura preventivă poate fi revocată dacă au 
încetat temeiurile care au determinat-o sau au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea 
măsurii. 

Inculpata [...] a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „luare de mită”, în 
formă continuată, prev. de art. 289 alin.(1) cod penal, cu aplicarea art.35 alin.(1) şi art.5 cod penal (4 
acte materiale); în dosar există probe (nemodificate până în prezent) din care rezultă suspiciunea 
rezonabilă a săvârşirii infracţiunii, interceptărilor, mijloacele tehnice de probă obţinute de către 
Serviciul Român de Informaţii-Direcţia de Informaţii [...] - înregistrările pe suport optic a 
convorbirilor şi comunicărilor, precum şi procesele verbale de redare a acestora, înregistrarea video, 
audio şi prin fotografiere nefiind unicele probe şi neavând o valoare probantă absolută. 
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În condiţiile în care cercetarea judecătorească urmează să înceapă, faţă de gravitatea faptelor 
pedepsite de lege cu închisoarea mai mare de 5 ani, riscul exercitării de presiuni asupra martorilor 
încă neaudiaţi, îndeosebi a celor în acuzare, menţinerea măsurii controlului judiciar este justificată în 
continuare pentru ordinea publică, dar şi evitarea riscului influenţării probatoriului de către inculpată. 
Recurgerea apărării la principiul tratamentului egal prin invocarea numai numărului diferit de acte 
materiale nu este întemeiată deoarece atât contestatoarea cât şi inculpata [...] se bucură de prezumţia 
de nevinovăţie; ceea ce face diferenţa pentru aplicarea unei măsuri preventive, menţinerea sau 
revocarea acesteia, pe durata procesului este, în principal, conduita procesuală a fiecăreia.  

Ori, în timp ce pe parcursul urmăririi penale inculpata [...] nu a zădărnicit aflarea adevărului, 
conform susţinerii procurorului confirmată prin încheierea nr.39/JDL din data de 24.11.2015 a JDL 
din cadrul Tribunalului [...] (dosar nr.2188/88/2015), atitudinea inculpatei [...] a fost 
necorespunzătoare încercând să influenţeze martorii, deşi se afla sub incidenţa unei măsuri 
preventive, ceea ce a şi determinat înlocuirea cu măsura arestului la domiciliu pe o durată 
determinată, suficientă pentru instanţa de control judiciar pentru a reveni la măsura preventivă mai 
blândă a controlului judiciar, măsură, însă, în lipsa căreia, contestatoarea nu a oferit garanţii că nu ar 
împiedica buna desfăşurare a procesului.   

Percepţia încă puternic negativă la nivelul opiniei publice, faţă de perioada mare de comitere 
a faptelor: 2013 - octombrie 2015, de timpul scurs de la luarea măsurii, în acest moment procesual şi, 
cel puţin până la administrarea principalelor probelor admise în acuzare, măsura controlului judiciar 
este proporţională cu gravitatea faptelor şi nu a depăşit o durată rezonabilă. 

Prin urmare, negăsind niciun caz de nulitate a hotărârii atacate, contestaţia este nefondată şi, 
în baza art.4251 alin.(7) pct.1. lit.b) cod procedură penală, va fi respinsă. 

Conform art.275 alin.(2) Cod procedură penală, contestatoarea va fi obligată la plata sumei de 
350 lei cheltuieli judiciare către stat. 

Decizia penală nr. 94/P/CP/17.05.2016 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
21. Martori cu identitate protejată. Încălcarea dreptului la apărare de către 

procuror prin ascultarea martorilor în lipsa apărătorilor inculpaților. Neregularitate 
parțială a rechizitoriului. Revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. 
 

Actele de procedură vizând ascultarea martorilor fără încunoştinţarea apărătorilor inculpaţilor ce 
au solicitat, în prealabil, aceasta, au fost efectuate prin încălcarea dispoziţiilor legale ce reglementează 
procesul penal, fiind sancţionate cu nulitatea relativă, potrivit art. 280 alin.1 coroborat cu prevederile art. 
282 alin.1 Cod pr.penală. 

În ce priveşte aplicabilitatea Decizei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale a României, instanţa de 
control judiciar consideră că în mod eronat prin încheierile contestate s-a reţinut ineficienţa acesteia. 

Prin considerentele încheierii din 17.05.2016, s-a adăugat implicit la considerentele Deciziei nr. 
51/2016 a Curţii Constituţionale a României, prin interpretarea eronată a sintagmei «  în mod corespunzător 
« , conţinută de paragraful 52 din decizie. 

Locuţiunea adverbială de mod «  în mod corespunzător «, subordonându-se verbului «  a aplica « , 
are rol de coordonare între cele două propoziţii explicative, punând în relaţie de excludere reciprocă cele 
două acţiuni expuse prin acestea «  decizia nu se va aplica în privinţa cauzelor definitiv soluţionate până la 
data publicării sale «  şi «   aplicându-se în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată « . 

Sintagma greşit interpretată are înţelesul de a pune în acord cele două ipoteze, în sensul delimitării 
exclusive a unei acţiuni de cealaltă, cu sens opus, nu în sensul reţinut de prima instanţă, care introduce în 
înţelesul formulei o referinţă la o condiţionalitate de neretroactivitate ce nu rezultă din ansamblul 
paragrafului 52 al deciziei. 
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Constatând că o parte a probatoriului a fost exclus, caracterul temeinic al probelor şi indiciilor 
avute în vedere cu ocazia luării şi prelungirii măsurii controlului judiciar nu mai poate fi reţinut nemaifiind 
întrunită condiţia proportionalităţii cu scopul urmărit, prin aplicarea corespunzătoare a prev.art.207 alin.5 
Cod procedură penală. 

 
Art.92 Cod procedură penală 

Art. 280 alin.1 coroborat cu art. 282 alin.1 Cod procedură penală 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 51/2016 

 
Examinând actele şi lucrările dosarului, Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii 

de Apel Constanţa constată că prin încheierea nr. 14 CP din data de 02.06.2016 şi a încheierii din 
data de 11.05.2016 pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Tulcea 
s-a dispus în temeiul art. 346 alin. 4 C.pr.pen. începerea judecăţii în cauză. 

Pentru a pronunţa această încheiere judecătorul de cameră preliminară din cadrul primei 
instanţe a reţinut următoarele : 

« Prin încheierea din data de 17 mai 2016, judecătorul de cameră preliminară a admis, în 
parte, cererile formulate de inculpaţii [...], [...] şi [...], referitoare la neregularitatea actului de sesizare 
şi excludere a unor probe şi a constatat nulitatea declaraţiilor date, în calitate de martori, la data de 29 
ianuarie 2016, de martorii cu identitatea protejată [...] şi [...], cea de la data de 16 februarie 2016 a 
martorului cu identitate protejată [...] şi cea de la data de 20 februarie 2016 a martorului cu identitate 
protejată [...] şi a dispus excluderea probelor respective. 

Prin aceeaşi încheiere, în temeiul art. 346 c.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară a mai 
constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor (cu excepţia celor excluse) şi a 
efectuării actelor de urmărire penală. 

Încheierea a fost comunicată D.I.I.C.O.T. – B.T. Tulcea pentru ca, în termen de 5 zile, să  
transmită dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei şi s-a fixat 
termen pentru soluţionarea procedurii în camera preliminară la data de 2 iunie 2016. 

Prin adresa 664/III/13/23.05.2016, D.I.I.C.O.T. – B.T. Tulcea, în temeiul art. 345 alin. 3 Cod. 
pr.pen., a comunicat faptul că menţine dispoziţia de trimitere în judecată în dosarul penal nr. 
79D/P/2015 privind pe inculpaţii [...], [...], [...] şi [...]. 

Având în vedere măsurile dispuse prin încheierea din 17 mai 2016, opţiunea DIICOT – Biroul 
teritorial Tulcea de menţinere a dispoziţiei de trimitere în judecată şi văzând şi dispoziţiile art. 346, 
alin. 4 c.pr.pen., Judecătorul de cameră preliminară va dispune începerea judecăţii în cauză după 
rămânerea definitivă a prezentei încheieri.” 
 Împotriva încheierii nr. 14/CP din 02.06.2016 şi a încheierii din 17.05.2016, pronunţate 
de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Tulcea, au formulat contestaţie, în 
condiţiile art.347 alin.1 Cod pr.penală, procurorul şi inculpaţii [...], [...] şi [...], pentru 
următoarele motive expuse în scris şi oral, grupate sintetic astfel: 

1. Motivele contestaţiei formulate de procuror vizează greşita constatare a nulităţii şi 
excludere a probelor constând în declaraţii de martor cu identitate protejată de către judecătorul de 
cameră preliminară, susţinându-se că nu era obligatorie audierea martorilor prin intermediul 
mijloacelor audio/video, fără ca aceştia să fie prezenţi în locul în care se află organul judiciar, pe 
timpul urmăririi penale şi întrucât se urmărea protejarea identităţii acestora, lipsind mijloacele 
tehnice necesare, s-a impus ca la audierea acestora să nu fie anunţaţi şi apărătorii inculpaţilor ce au 
depus cereri pentru participarea la efectuarea tuturor actelor de urmărire penală, nefiind incidente 
dispoziţiile art.281 Cod pr.penală. 
 Solicită, pe calea contestaţiei, desfiinţarea în parte a încheierilor, în sensul înlăturării 
dispoziţiei de excludere a acestor probe. 
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2. Motivele contestaţiei formulate de inculpatul [...] privesc greşita soluţionare prin 
încheierile contestate, a cererilor şi excepţiilor invocate în procedura camerei preliminare la prima 
instanţă de judecată, cu referire la: 
 - neregularitatea rechizitoriului constând în insuficienta descriere a situaţiei de fapt, prin 
neindicarea datei săvârşirii faptelor, a modalităţii de comitere a infracţiunii de punere în vânzare a 
drogurilor de risc şi mare risc, precum şi sumele de bani obţinute din vânzarea drogurilor de risc şi 
mare risc, concret şi în detaliu, lipsa detaliilor afectând luarea măsurii confiscîrii extinse şi speciale, 
în referire la suma de 34.000 lei şi a autoturismului de teren marca Mitsubishi L 200 cu nr. [...]. 
 Această neregularitate conduce la imposibilitatea stabilirii obiectului judecăţii şi a limitelor 
acesteia, fiind aplicabile dispoziţiile art. 346 Cod pr.penală. 

- martorii au fost audiaţi în lipsa inculpatului sau a apărătorului său, fiind contestată 
legalitatea administrării probatoriului. 

- a fost încălcat dreptul prev. de art.83 lit.b Cod pr.penală, neputând a studia dosarul în 
condiţii legale. 

- probele rezultate din supravegherea tehnică efectuată de organe menţionate în Decizia nr. 
51/2006 a Curţii Constituţionale a României sunt lovite de nulitate absolută impunându-se a fi 
excluse. 

3.  Motivele contestaţiei formulate de inculpatul [...] vizează următoarele elemente apreciate 
ca greşit soluţionate de judecătorul de cameră preliminară al primei instanţe, respectiv; 

- neconformitatea rechizitoriului, faptele nefiind suficient de bine descrise, 
- greşita aplicare a deciziei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale a României, în ce priveşte 

cererea de excludere a probelor obţinute prin supraveghere tehnică. 
4. Motivele contestaţiei promovate de inculpatul [...] vizează următoarele elemente greşit 

soluţionate în încheierile contestate : 
- neregularitatea rechizitoriului în ce priveşte expunerea actelor materiale în mod insuficient, 

în referire la modalitatea de săvârşire a infracţiunii – « prin punere în vânzare ». 
- greşita aplicare a deciziei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale a României, privind cererea 

de excludere a probelor obţinute prin supraveghere tehnică. 
La termenul din data de 09.08.2016, contestatorul inculpat [...], prin apărătorul ales, a 

solicitat, în temeiul art.476 alin.4 Cod pr.penală, suspendarea judecăţii în prezenta cauză până la 
pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept la sesizarea Curţii de 
Apel Suceava înregistrată pe rolul ÎCCJ sub nr. 2458/1/2016. 

Pentru lămurirea asupra elementelor de fapt şi de drept relevante, s-au solicitat DIPI relaţii 
generice privind îndeplinirea de către proprii lucrători a cerinţelor rezultate din sesizarea Curţii de 
Apel Suceava. 

Prin adresa nr. 1086/III/13/2016, DIICOT – Biroul Teritorial Tulcea a comunicat că 
mandatele de supraveghere tehnică, în dosarul penal nr. …/P/2015, în care s-a emis rechizitoriul 
prin care s-a sesizat instanţa cu prezenta cauză, aflată în procedura camerei preliminare, au fost puse 
în executare, prin Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Tulcea, aspect ce nu a fost contestat de 
părţi. 

Prin adresa nr. … din 10.08.2016, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a comunicat că, potrivit OUG nr. 30/2007, DIPI este 
structură specializată a Ministerului Afacerilor Interne, care desfăşoară activităţi de informaţii, 
contrainformaţii şi securitate, în vederea asigurării ordinii publice, prevenirii şi combaterii 
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale privind misiunile, personalul, patrimoniul şi informaţiile 
clasificate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, intrând în categoria organelor specializate ale 
statului cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale. 
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Personalul DIPI este compus din funcţionari publici cu statut special – ofiţeri şi agenţi de 
poliţie, cu drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 

Apreciază emitentul adresei că DIPI este structură independentă de Poliţia Română, aflându-
se în directa subordonare a Ministerului Afacerilor Interne, instituţia face parte din categoria « alte 
organe specializate ale statului «  - sintagmă declarată neconstituţională prin  Decizia nr. 
51/16.02.2016 a Curţii Constituţionale a României. 

De asemenea, DIPI a comunicat că ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul SIPI Tulcea - 
Structura Teritorială a DIPI, nu sunt organe de cercetare penală, nu au aviz de poliţie judiciară şi nu 
îndeplinesc condiţiile pentru a obţine acest aviz. 

Prin încheierea din 11.08.2016 s-a respins cererea de suspendare a judecăţii cauzei, pentru 
următoarele considerente: 

În cauză nu sunt îndeplinite condiţiile art. 476 alin.4 Cod pr.penală, cauza nefiind similară cu 
cea în care s-a sesizat ÎCCJ, în prezenta contestaţie nefiind puse în discuţie elementele de lămurit în 
cauza suspendată, nici la prima instanţă, nici prin motivele contestaţiei. 

Se apreciază, de altfel, în raport de relaţiile primite, de conţinutul OUG nr. 30/2007, a Legii 
nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi de considerentele Deciziei nr. 
51/2016 a Curţii Constituţionale a României, că acele chestiuni de drept ce au făcut obiectul 
sesizării pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile nu au relevanță în prezenta cauză. 

Verificând încheierile contestate în raport de motivele invocate de contestatori, de 
susținerile și apărările exprimate în mod oral, consemnate în încheierea de dezbateri din 
11.08.2016 și în cele anterioare, judecătorul de cameră preliminară a Curții de Apel 
Constanța, acționând ca instanță de control judiciar al încheierilor contestate, investit cu 
soluționarea contestațiilor promovate împotriva acestora, constată nefondată contestația 
promovată de procuror și fondate contestațiile promovate de inculpații sus-menționați pentru 
următoarele considerente de fapt și de drept, astfel : 

1. Prin încheierea din 17 mai 2016, judecătorul de cameră preliminară al primei instanțe de 
judecată a făcut o corectă aplicare a legii în ce privește cererile de înlăturare a probelor constând în 
declarațiile date în calitate de martori cu identitate protejată sub numele de «  [...] «  şi «  [...] «  - la 
29.01.2016, «  [...] «  - la 16.02.2016 şi «  [...] «  - la 20.02.2016. 

Astfel, imperativul protejării identităţii martorilor este corect, însă acesta nu anulează 
exigenţele exercitării dreptului la apărare încălcat de procuror prin ascultarea martorilor în lipsa 
apărătorilor inculpaţilor. 

Declaraţiile testimoniale administrate pe timpul urmăririi penale înlăturate prin încheierea 
contestată au fost corect excluse, fiind administrate nelegal, cu încălcarea prevederilor art.92 Cod 
pr.penală. 

Actele de procedură vizând ascultarea martorilor fără încunoştinţarea apărătorilor 
inculpaţilor ce au solicitat, în prealabil, aceasta, au fost efectuate prin încălcarea dispoziţiilor legale 
ce reglementează procesul penal, fiind sancţionate cu nulitatea relativă, potrivit art. 280 alin.1 
coroborat cu prevederile art. 282 alin.1 Cod pr.penală. 

Prin nerespectarea dispoziţiilor legale s-a adus o vătămare dreptului la apărare a inculpaţilor, 
prin administrarea şi utilizarea unor probe în acuzare fără ca aceştia să poată să-şi exercite drepturile 
procesuale, producând consecinţa sesizării instanţei prin rechizitoriu. 

Vătămarea nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea actului, refacerea actelor în aceeaşi 
etapă procesuală nemaifiind posibilă, audierea nemijlocită de către instanţa de judecată fiind un act 
de procedură distinct efectuat de alt organ judiciar, sens în care nu poate constitui un remediu al 
nulităţii, chiar şi relativ, în condiţiile art.280 alin.3 Cod pr.penală. 
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Nulitatea a fost invocată în termenul prev. de art.280 alin.4 lit.a Cod pr.penală de către 
inculpaţi având interes procesual propriu. 

Ca atare, contestaţia procurorului, întemeiată pe un motiv ce nu poate fi valorificat ca şi 
motiv de desfiinţare a hotărârilor contestate va fi respinsă ca nefondată, pentru considerentele ce 
preced. 

2. Prin încheierile contestate, aceeaşi instanţă a făcut o greşită aplicare a prevederilor       
art.147 alin. 1 şi 4 din Constituţia României coroborate cu art.31 şi art.3 din Legea nr. 
47/1992, interpretând greşit considerentele Deciziei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale a 
României, în ce privește cererile de excludere a probelor administrate în baza mandatelor de 
supraveghere tehnică nr. 42/08.09.2015 și nr. 46/07.10.2015 emise de judecătorul de drepturi şi 
libertăţi din cadrul Tribunalului Tulcea, precum şi dispoziţiile art. 328-329 Cod pr.penală 
rap. la disp.art.371 Cod pr.penală, art. 112-1121 Cod pr.penală. 

Astfel, prin rechizitoriu nu au fost expuse faptele ce constituie obiectul judecăţii, în referire 
la încadrarea juridică a infracţiunilor prev. de art.2 şi art.4 din Legea nr. 143/2000, privind pe 
inculpaţii contestatori, atrăgând imposibilitatea stabilirii obiectului şi a limitelor judecăţii, într-o 
manieră certă, înainte de înainte de începerea acesteia. 

Deşi cuprinde ample aspecte de ordin procedural (acte de procedură efectuate pe timpul 
urmăririi penale şi rezultatul acestora ), în cea mai mare parte, în mod inutil cu efect de îngreunare a 
parcurgerii rechizitoriului, cu privire la elementul cerut de prevederile art.328 alin.1 coroborat cu 
art.329 alin.1 Cod pr.penală, constând în fapta reţinută în sarcina inculpaţilor rechizitoriul este 
incomplet, nefiind expuse faptele prin care s-au realizat deţinerea şi punerea în vânzare de droguri 
(ce ar părea a fi săvârşite în formă continuată, deşi nu s-a reţinut aplicarea art.35-37 Cod penal. 

De asemenea, nu au fost expuse într-o manieră de natură a satisface exigenţele art.371 Cod 
pr.penală, cantităţile de droguri deţinute/puse în vânzare/consumate şi perioada săvârşirii actelor 
materiale. 

Faptele reţinute în sarcina inculpaţilor sunt evidenţiate lapidar, doar la anumite file din 
rechizitoriu, cerinţa complinirii neregularităţilor sus expuse neputând a fi realizată prin analiza 
aspectelor probatorii conţinute în mijloacele prin care s-au administrat probe pe timpul urmăririi 
penale, indiferent dacă acestea, neprelucrate, au fost inserate şi în actul de sesizare a instanţei, 
probele servind pentru dovedirea săvârşirii sau nu a faptelor ce fac obiectul judecăţii şi nu pentru 
determinarea acestora sub aspectul expunerii în actul de sesizare. 

Ca atare, aceste neregularităţi în mod greşit nu au fost constatate de către judecătorul de 
cameră preliminară al primei instanţe ca împiedicând stabilirea obiectului judecăţii (actele materiale 
în concret săvârşite de inculpaţi) şi a limitelor acesteia (data începerii şi a epuizării activităţii 
materiale ilicite, cantităţi determinate sau determinabile, evaluabile de droguri, pentru 
individualizarea gravităţii faptei şi eventuala confiscare specială etc.). 

În ce priveşte aplicabilitatea Decizei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale a României, 
instanţa de control judiciar consideră că în mod eronat prin încheierile contestate s-a reţinut 
ineficienţa acesteia. 

Potrivit art.147 alin. 1 şi 4 din Constituţia României, deciziile Curţii Constituţuionale sunt 
general obligatorii, având putere pentru viitor, de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, producând, ca efect specific imediat, pe o perioadă de 45 zile, suspendarea de drept a 
dispoziţiilor constatate a fi neconstituţionale, iar la împlinirea acestui termen, dacă în acest interval, 
parlamentul sau Guvernul nu pun în acord prevederile declarate a fi neconstituţionale cu dispoziţiile 
Constituţiei, îşi încetează efectele juridice. 
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Potrivit art.3 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională este singura în drept să hotărască 
asupra competenţei sale, competenţa astfel stabilită neputând a fi contestată de nicio autoritate 
publică. 

Pe cale de consecinţă, competenţa Curţii Constituţionale de a stabili modul de aplicare a 
propriilor decizii nu poate fi contestat. 

Prin considerentele încheierii din 17.05.2016, s-a adăugat implicit la considerentele Deciziei 
nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale a României, prin interpretarea eronată a sintagmei «  în mod 
corespunzător « , conţinută de paragraful 52 din decizie. 

Locuţiunea adverbială de mod «  în mod corespunzător « , subordonându-se verbului «  a 
aplica « , are rol de coordonare între cele două propoziţii explicative, punând în relaţie de excludere 
reciprocă cele două acţiuni expuse prin acestea «  decizia nu se va aplica în privinţa cauzelor 
definitiv soluţionate până la data publicării sale «  şi «   aplicându-se în cauzele aflate pe rolul 
instanţelor de judecată « . 

Sintagma greşit interpretată are înţelesul de a pune în acord cele două ipoteze, în sensul 
delimitării exclusive a unei acţiuni de cealaltă, cu sens opus, nu în sensul reţinut de prima instanţă, 
care introduce în înţelesul formulei o referinţă la o condiţionalitate de neretroactivitate ce nu rezultă 
din ansamblul paragrafului 52 al deciziei. 

În acest sens, pornind de la metoda de interpretare în sensul în care dispoziţia produce efecte, 
în ansamblu, paragraful 52 al deciziei nr. 51/2016 al Curţii Constituţionale a României este 
interpretabil în sensul că înlăturarea prezumţiei de constituţionalitate a sintagmei «  ori de alte 
organe specializate ale statului «  cuprinsă în dispoziţiile art.142 alin.1 din Codul de procedură 
penală, de la data publicării deciziei împiedică, ca efect concret, reţinerea dispoziţiei 
neconstituţionale ca temei pentru folosirea  viitoare, în procesul penal, în scopul desfăşurării 
judecăţii, a probei administrată prin punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică de 
către organe ale statului ce nu îndeplinesc condiţiile necesare de independenţă şi conformitate cu 
statul de drept astfel cum s-a explicitat în paragraful 44 al deciziei 51/2016 a Curţii Constituţionale 
a României. 

Limitele aplicării deciziei nu pot fi stabilite de alte autorităţi ale statului, poziţia 
constituţională a Curţii oferindu-i aptitudinea exclusivă de a stabili, chiar şi în raport de dispoziţiile 
Constituţiei, limitele aplicării propriilor decizii. 

Cele două repere de interpretare sunt oferite chiar în paragraful 52. 
Astfel, aplicabilitatea în cazul de revizuire în care s-a invocat această excepţie sau excepţii 

similare, constă în înlăturarea, în aceste cazuri a probelor administrate de organe neconpetente, 
indiferent dacă la data punerii în executare a supravegherii tehnice prevederile art.142 alin.1 Cod 
pr.penală se bucurau de prezumţia de constituţionalitate, întrucât, în sens contrar, întregul mecanism 
juridic al excepţiei de neconstituţionalitate ar deveni formal, inutil, lipsit de finalitate concretă. 

În plus, prin trimiterea la Decizia nr. 895/2915 a Curţii Constituţionale a României, 
paragraful 28, Curtea expune, spre o mai clară înţelegere a celor statuate, o situaţie juridică similară, 
unde se reţine aplicabilitatea deciziei în cadrul contestaţiei la executare formulate împotriva 
încheierii de încuviinţare a executării silite date de executorul judecătoresc aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti la data publicării deciziei şi în această ipoteză, similară activităţii în camera 
preliminară – verificarea legalităţii şi conformităţii unor acte de procedură – aplicabilitatea deciziei 
are, ca singur efect posibil, anularea încheierii de încuviinţare a executării silite, dată de organul 
necompetent, deşi la data emiterii actului, norma în baza cărei se legitima funcţional acesta 
beneficia de prezumţia de constituţionalitate. 

Se constată că, prin înlăturarea din ansamblul probatoriu a probelor a căror strângere şi 
administrare s-a făcut, pe timpul urmăririi penale prin intermediul unui organ al statului ce nu ar fi 
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trebuit să aibă această aptitudine în conformitate cu legea fundamentală, nu reprezintă o aplicare 
retroactivă a deciziei de neconstituţionalitate. 

La momentul verificării în camera preliminară a legalităţii  administrării probelor, 
prevederea declarată neconstituţională nu se mai bucură de prezumţia de constituţionalitate şi nu 
poate produce, ca efect concret viitor, folosirea probei administrată pe baza sa, în cadrul unei etape 
viitoare a procesului, respectiv judecata în primă instanţă. 

Prin înlăturarea prezumţiei de constituţionalitate, dispoziţia normativă declarată 
neconstituţională, la o analiză judiciară ulterioară nu mai poate produce efecte, în cazul de faţă, nu 
mai poate servi ca temei juridic pentru folosirea ca probe, într-o etapă viitoare a procesului penal, în 
scopul prevăzut de art.97 alin.1 Cod procedură penală. 

Aceasta întrucât verificarea prevăzută de art. 341 Cod pr.penală are efecte pentru viitor, 
având finalitatea prev. de art.346 Cod pr.penală. 

În plus, argumentul privind caracterul legal al administrării probelor în raport de norma de 
procedură în forma în vigoare înainte de publicarea deciziei nu poate fi reţinut. 

Se observă că, în mod specific, elementul de neconstituţionalitate reţinut prin recizia referită 
îl constituie lipsa de claritate, precizie şi previzibilitate a sintagmei «  organe specializate ale statului 
« , Curtea la paragraful 38 şi următoarele precizând că, această sintagmă nu permite a se înţelege 
care sunt organele abilitate să realizeze măsurile de punere în executare a supravegherii tehnice 
având un grad ridicat de intruziune în viaţa privată a persoanelor. 

Această constatare a Curţii Constituţionale face ca nici forma dispoziţiilor art.142 alin.1 Cod 
procedură penală anterioară soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate să nu poată servi ca temei 
pentru abilitarea unei alte autorităţi decât organul de cercetare penală sau lucrători specializaţi din 
cadrul poliţiei, (în sensul prevăzut de art.5 din Legea nr. 218/2002, în condiţiile în care DIPI nu este 
inclusă în cadrul Poliţiei Române) să pună în executare măsurile de supraveghere tehnică ca 
procedeu probatoriu. 

În prezenta cauză probele administrate în baza mandatelor de supraveghere tehnică nr. 
42/08.09.2015 şi nr. 46/07.10.2015, emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul 
Tribunalului Tulcea, au fost puse în executare, ca procedeu probatoriu, de către Serviciul de 
Informaţii şi Protecţie Internă Tulcea – Structură Teritorială a Direcţiei de Informaţii şi Protecţie 
Internă a Ministerului Afacerilor Interne, organ specializat ce nu face parte din Poliţia Română, 
potrivit art.5 din Legea nr. 218/2002 rap. la OUG nr. 30/2007. 

Acest organ specializat al statului nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de paragraful 44 din 
Decizia nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale a României, făcând parte din organele de stat la care se 
referă decizia susrubricată în mod generic. 

Ca atare, instanţa de control judiciar apreciază nelegală rezolvarea dată prin încheierile 
contestate cererilor de excludere a probelor obţinute prin mijloace probatorii neconforme cu legea 
fundamentală, impunându-se reformarea încheierilor contestate. 

Aceste două elemente de neregularitate a încheierilor contestate impun admiterea 
contestaţiilor formulate de inculpaţii [...], [...] şi [...], desfiinţarea totală a încheierii nr. 14/CP din 
02.06.2016 şi parţială a încheierii din 17.05.2016 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară 
din cadrul Tribunalului Tulcea şi soluţionarea cauzei, vizând cererile şi excepţiile formulate 
încamera preliminară de către inculpaţii contestatori, în această limită, întrucât instanţa de control 
judiciar a fost investită doar prin contestaţiile formulate de cei trei inculpaţi iar legea de procedură 
penală nu cuprinde dispoziţii prin care să se stabilească efectul extensiv al contestaţiilor. 

Soluţionând cauza pentru motivele de fapt şi de drept mai sus expuse va fi constata 
neregularitatea parţială a rechizitoriului în sensul detaliat anterior. 
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De asemenea, vor fi excluse, ca nelegal administrate, probele obţinute în baza mandatelor de 
supraveghere tehnică indicate, respectiv nr. 42/08.09.2015 şi nr. 46/07.10.2015, emise de 
judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Tulcea. 

Intrucât din actele depuse la dosarul de urmărire penală rezultă că inculpaţilor li s-au adus la 
cunoştinţă drepturile prevăzute de art. 83 Cod procedură penală, nefiind formulate cereri în acest 
sens care să nu fi fost justificat soluţionate va fi respinsă cererea de constatare a încălcării 
drepturilor prev. de art.83 lit.b Cod procedură penală. 

Se va solicita procurorului remedierea neregularităţilor actului de sesizare şi exprimarea 
asupra obţiunilor prev. de art. 345 alin.3 Cod procedură penală, teza finală. 

Vor fi menţinute celelelte dispoziţii ale încheierii din 17.05.2016 în măsura în care nu 
contravin prezentei hotărâri. 

Constatând că o parte a probatoriului a fost exclus, caracterul temeinic al probelor şi 
indiciilor avute în vedere cu ocazia luării şi prelungirii măsurii controlului judiciar nu mai poate fi 
reţinut nemaifiind întrunită condiţia proportionalităţii cu scopul urmărit, prin aplicarea 
corespunzătoare a prev.art.207 alin.5 Cod pr.penală, judecătorul de cameră preliminară al instanţei 
de control judiciar, efectuând verificarea prev. de art.348 Cod procedurîă penală va dispune 
revocarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpaţii [...], [...] şi [...], întrucât au 
încetat temeiurile ce au impus luarea/prelungirea măsurii şi nu există temeiuri noi care să o justifice. 

Incheierea penală din 12.08.2016 
Judecător redactor Marius Epure 

 
22. Menținere control judiciar. Respingere contestații.  

 
Chiar dacă inculpații beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție, ei trebuie să-și asume 

neajunsurile implicării într-o procedură judiciară în statul român, considerate în prezenta cauză ca fiind 
adecvate nevoilor procedurii și proporțională cu scopul urmărit.  

Natura specifică a acuzațiilor, ce implică tranzitarea frauduloasă a frontierei de stat, impune o 
atenție sporită stabilirii limitelor controlului judiciar și a modificării acestora, prin oferirea unor garanții 
reale pentru buna desfășurare a procesului penal, corelativ cu modificarea pozitivă a acestor limite, garanții 
care nu au fost oferite în cauză.  

Ca atare, se constată că este adecvată și proporțională cu scopul urmărit măsura menținerii 
controlului judiciar față de inculpați, fără modificarea limitelor și a obligațiilor impuse, sens în care 
încheierea contestată apare ca legală și temeinică, impunând respingerea contestațiilor promovate de 
inculpați ca nefondate, cu aplicarea corespunzătoare a procedurilor art. 273 alin. 4 și art. 275 alin. 2 cod 
procedură penală.  

 
Art. 242 alin. 1 și 2 Cod procedură penală  

 
Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că prin încheierea de şedinţă din data 

de 17.08.2016, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia Penală în dosarul nr. …/118/2015/a7 s-
au dispus următoarele: 

„În baza art. 208 C.p.p. menţine măsura controlului judiciar fata de inculpaţii [...] şi [...], 
născut în …, Iran, cetăţean britanic, măsură preventivă ce a fost luată prin încheierea nr. 158/JDL din 
18.11.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Constanţa (dosar nr. 
…/118/2015), pe o durata de 60 de zile şi care urmează să fie verificată pana la data de 15.10.2016.  

Respinge cererile subsidiare formulate de apăratorul ales al inculpatilor privind modificarea 
măsurii controlului judiciar. 

Dispozitia de mentinere a masurii preventive se comunica autoritatilor competente. 
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Cu drept de contestaţie in termen de 48 de ore de la comunicare .”    
 Pentru a pronunţa această încheiere prima instanţă a reţinut următoarele: 
 „Prin incheierea nr. 254/10.11.2015 a Tribunalului Constanta s-a dispus arestarea preventivă 
a inculpatilor [...] şi  [...], pe o durată de 30 de zile, incepand cu data de 10.11.2015 şi pană la data de 
09.12.2015, existand suspiciunea că aceștia ar fi săvârşit infracţiunea de trafic de migranţi, prev.de 
art.263 alin.1 şi 2 Cod penal, constând în aceea că, la data de 08.11.2015, i-a îndrumat, racolat, 
călăuzit şi transportat pe cetăţenii iranieni care s-au prezentat sub o identitate falsă, respectivi sirieni, 
sub numele de [...] şi [...], în scopul realizat ca aceştia să  treacă ilegal graniţa în România.  

Prin încheierea nr. 158/JDL din 18.11.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul 
Curţii de Apel Constanţa (dosar nr. …/118/2015), urmare admiterii contestaţiilor formulate de 
inculpaţi împotriva încheierii nr. 254/10.11.2014 pronunţată de judecătorul de libertăţi din cadrul 
Tribunalului Constanţa, prin care s-a dispus arestarea preventivă a acestora, în baza art.242 alin.2  
raportat la art.211 şi art.215  Cod procedură penală, s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive 
cu măsura preventivă a controlului judiciar. 

Prin rechizitoriul întocmit în dosarul nr.1805/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa, la  data de 16.12.2015, înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 18.12.2015, 
s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor [...] şi [...] pentru savarsirea  infracţiunii de trafic de 
migranţi, prev.de art.263 alin.1 şi 2 Cod penal.  

După sesizarea instanţei cu rechizitoriu, prin încheierea  de şedinţă pronunţată de judecătorul 
de cameră preliminară la data de 23.12.2015,s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii preventive 
a controlului judiciar, s-a menţinut măsura preventivă pe o durată de 60 de zile faţă de fiecare 
inculpat,de la data de 23.12.2015 şi până la data de 20.02.2016. Totodată, s-a respins cererea 
formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa de înlocuire a măsurii controlului judiciar 
cu măsura arestării preventive. Încheierea a rămas definitivă prin respingerea contestaţiei Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Constanţa, prin încheierea nr.197/P/CP/28.12.2015, pronunţată de Curtea de 
Apel Constanţa (dosar nr…./118/2015/a1). Ulterior, prin încheierile succesive din data de 17.02.2016 
şi din data de 12.04.2016, rămase definitive prin respingerea contestaţiilor declarate de către 
inculpaţi, măsura preventivă a fost menţinută. 

Dosarul a urmat procedura de camera preliminară în perioada 18.12.2015 - 25.04.2015 
Prin încheierea nr. 97/16.03.2016 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară, încă 

nedefinitivă, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr.1805/P/2015 întocmit la 
data de 16.12.2015 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, privind pe inculpaţi, ambii 
trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi, prevăzută de art. 263 alin.1 şi 
alin.2 din Codul penal, legalitatea administrării probelor (cu excepţia menţionată în încheierea 
judecătorului de cameră preliminară din data de 03.03.2016, prin care s-au exclus din ansamblul 
probator declaraţiile date de persoanele care au pretins că se numesc [...] şi [...], audiate ca martori), a 
efectuării actelor de către organele urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei. Ca 
urmare a exercitării căii de atac, prin încheierea nr. 79/P/CP din data de 25.04.2016 pronunţată de 
Curtea de Apel Constanţa (dosar nr. …/118/2015/a2), s-a admis contestaţia Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa, au fost desfiinţate în parte încheierea din data de 03.03.2016 şi încheierea din 
data de 16.03.2016 pronunţate de judecătorul de camera preliminară al Tribunalului Constanţa, cu 
consecinţa înlăturării dispoziţiilor art. 345 alin.2 Cod procedură penală, de excludere a declaraţiilor 
celor două persoane audiate  ca martori, sub numele de [...] şi [...] şi menţinerea celorlalte dispoziţii 
ale încheierii contestate. 
 Prin încheierea din data de 6.06.2016 a Tribunalului Constanta pronunţată in dosarul nr. 
…/118/2015/a5 s-a dispus revocarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de cei doi 
inculpaţi, insă prin decizia penală din data de 10.06.2016 a Curtii de Apel Constanta a fost admisă 
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contestaţia formulată de procuror si a fost  menţinută măsura preventivă a controlului judiciar pe o 
durată de 60 de zile, începând cu data de 10.06.2016. 
 Prin încheierea din data 01.07.2016 a Tribunalului Constanţa s-a dispus admiterea cererii de 
revocare a măsurii preventive a controlului judiciar, însă prin decizia nr. 120/P/C/2016 a Curții de 
Apel Constanța s-a admis contestaţia formulată de procuror, s-a desfiinţat in parte încheierea penală 
contestată si a fost menţinută măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data 
de 05.07.2016 și a fost respinsă cerea formulată in temeiul art. 170/4 alin.1 din Legea nr. 302/2004. 
 Completul de judecată a fixat termen pentru verificarea măsurii controlului judiciar la data de 
17.08.2016, dată la care se constată următoarele: 
          Examinând din oficiu măsura controlului judiciar, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, 
instanţa apreciază că mijloacele de probă administrate în cauză, aşa cum au fost evaluate in 
procedura de cameră preliminară de instanta de control judiciar, indică şi la acest moment procesual, 
suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea de către inculpaţii [...] şi [...], a infracţiunii de trafic de 
migranţi, pentru care a fost impusă măsura preventivă şi au fost trimişi în judecată. 
 Mai mult, există două incheieri ale instantei de control judiciar, cu privire la mentinerea 
măsurii preventive, care nu au o autoritate de lucru judecat absolută, in materia măsurilor preventive, 
insă se bucură de o autoritate de lucru judecat relativă şi care poate fi răsturnată, in conditiile in care, 
de la momentul menținerii măsurii controlului judiciar si pană la acest termen de judecată, ar fi 
apărut elemente noi, care să opereze in favoarea inculpatilor. 
 Instanta de control judiciar si-a explicat mentinerea măsurii preventive, in sensul că 
cercetarea judecatorească este in plină desfăşurare şi se impune prezenta inculpatilor la momentul 
administrării probelor. 
 Din moment ce s-a apreciat in acest sens şi se constată totodată că instanta a facut demersuri 
consistente, in vederea audierii celor doi martori din lucrări ce au un rol important pentru aflarea 
adevărului in prezenta cauză, in raport şi de specificul probatoriului și a poziției procesuale a 
inculpaților, dar şi a martorilor, se impune mentinerea măsurii controlului judiciar, care este cea mai 
usoară dintre măsurile preventive. 
 Instanta a avut in vedere şi situatia particulară a inculpatilor, cetățeni străini, care si-au căutat 
o locuintă pe teritoriul României, pentru a respecta obligatiile impuse prin măsura preventivă, 
persoane tinere, apte să fie integrate social, insă de la ultima mentinere a măsurii de către instanţa de 
control şi pană la acest moment nu au apărut elemente noi care să fie valorificate in favoarea 
inculpaţilor de către instanta de fond. 
 Nu pot fi negate anumite aspecte negative, in plan profesional cu care se confruntă inculpatii 
la acest moment, inceperea unui nou an universitar sau pierderea locului de muncă, insă aceste 
probleme erau de actualitate si la momentul la care acestia au venit pe teritoriul Romaniei, in plin an 
universitar, planând asupra lor suspiciunea, că au transportat alte persoane, ce s-au prezentat sub o 
identitate falsă ca fiind cetăteni sirieni, desi in realitate ar fi fost cetăteni iranieni, pentru a trece  
ilegal graniţa. 
 In ceea ce priveşte durata mare de timp scursă de la momentul luarii măsurii arestării 
preventive, instanţa constată că aceasta este de cca 8 luni, este o durată semnificativă, dar care nu 
depăşeşte limita impusă de art. 215/1 alin. 8 C.p.p. şi nici o limită nerezonabilă, care trebuie 
apreciată prin prisma gravitătii acuzatiilor şi a specificului probatoriului ce trebuie administrat in 
cauză. 
 Cu privire la cererea privind modificare limitelor controlului judiciar, respectiv limita 
teritoriala a Municipiului Constanta, instanţa constată că, nu s-au oferit argumente concrete care să 
sprijine această cerere, respectiv probleme medicale sau personale, gasirea unui loc de muncă sau 
prestarea altor activităti ce presupun deplasarea in afara limitelor teritoriale stabilite, astfel incat 
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instanta să le poată aprecia ca fiind suficient de serioase, de natură să conducă la admiterea unei 
astfel de cereri. 
 In ceea ce priveşte cererea formulată in temeiul art. 170/4 din Legea nr. 302/2004, instanţa 
apreciază că, nu este oportună admiterea ei, la acest moment, in raport de argumentele invocate de 
instanţa de control judiciar la momentul mentinerii măsurii preventive, respectiv prezenta 
inculpatilor pe parcursul administrării probelor, insă aceasta ar putea fi luată in calcul doar dacă 
cercetarea judecatorească s-ar prelungi in timp. 
 De asemenea, trebuie subliniat faptul că, in situatia in care s-ar prefigura o prelungire in timp 
a cercetării judecătoreşti, astfel incat masura preventivă să se perpetueze peste o limită rezonabilă, 
instanta ar putea oricand să pună in discutie revocarea aceste măsuri, dacă situatia o impune. 

De asemenea, mentinerea măsurii preventive nu trebuie privită ca o anticipare a unei 
condamnări a inculpatilor, aşa cum s-au exprimat apărătorii acestora deoarece prin măsura preventivă 
nu se urmăreste executarea unei eventuale pedepse ce ar putea fi pronuntată, ci doar buna desfăşurare 
a procesului penal, existând posibilitatea ca, in final, să fie adoptată o soluţie de achitare faţă de 
inculpaţi, dacă nu se va dovedi, dincolo de orice indoială rezonabilă, vinovăţia acestora.” 

Împotriva sus-menţionatei încheieri au formulat contestaţii inculpații [...] și [...], motivele de 
nelegalitate şi netemeinicie fiind reliefate în practicaua prezentei încheieri, astfel încât nu vor mai fi 
reiterate. 

Examinând legalitatea şi temeinicia încheierii atacate prin prisma criticilor invocate de 
contestatorii inculpații [...] și [...], prin apărător, cât şi din oficiu, Curtea constată că se impune 
respingerea contestaţiilor formulate ca nefondate, pentru următoarele considerente: 

Instanța de control judiciar consideră că prin hotărârea contestată, prima instanță de judecată 
a evaluat corect elementele de fapt și de drept relevante, reținând adecvat situația de fapt, în 
conformitate cu normele juridice aplicabile.  

Astfel, în ce privește aplicabilitatea dispozițiilor art. 242 alin. 1 și 2 Noul Cod de procedură 
penală, Curtea constată că argumentele expuse de inculpați nu pot fi valorificate în concret, astfel: 

- pe de o parte, măsura controlului judiciar dispusă față de inculpați este cea mai puțin severă 
măsură preventivă, limitele fixate de instanță nefiind exagerate. 

Municipiul Constanța, ca dezvoltare economică și socială, clasificat după diverși indicatori între 
primele 10 localități din România, asigură suficiente condiții pentru ca inculpații să nu fie afectați în mod 
nedemn sau traumatizant de măsura impusă.  

Este adevărat că aceștia ar dori să parcurgă procedura judiciară declanșată împotriva lor în Statul 
român, pentru fapte comise pe teritoriul Statului român și împotriva intereselor aceluiași stat, în afara 
teritoriului acestui stat, în Marea Britanie, stat ai căror cetățeni sunt, însă aceasta ar îngreuna desfășurarea 
procedurii judiciare, datorită distanțelor dintre teritorii, a posibilității apariției unor impedimente de 
transport și tranzit interstatal, aplicabilitatea în viitor a Deciziei cadru 2009/829/JAI a Consiliului în 
Marea Britanie fiind incertă, nefiind stabilit nici modul în care acest stat a transpus în legislația internă 
amintită decizia-cadru.  

De altfel, în măsura eventuală a luării în considerație a aplicării prevederilor art. 1704 din Legea 
nr. 302/2004, buna desfășurare a procesului penal ar fi afectată putând fi îngreunată cercetarea 
judecătorească.  

Costul transportului inculpaților ar depăși costul locuirii în mun. Constanța iar reacția la o 
eventuală încălcare a controlului judiciar ar fi întârziată și îngreunată datorită implicării autorităților 
judiciare străine în procedura penală internă.  

Chiar dacă inculpații beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție, ei trebuie să-și asume 
neajunsurile implicării într-o procedură judiciară în statul român, considerate în prezenta cauză ca fiind 
adecvate nevoilor procedurii și proporțională cu scopul urmărit.  
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Natura specifică a acuzațiilor, ce implică tranzitarea frauduloasă a frontierei de stat, impune o 
atenție sporită stabilirii limitelor controlului judiciar și a modificării acestora, prin oferirea unor garanții 
reale pentru buna desfășurare a procesului penal, corelativ cu modificarea pozitivă a acestor limite, 
garanții care nu au fost oferite în cauză.  

Ca atare, se constată că este adecvată și proporțională cu scopul urmărit măsura menținerii 
controlului judiciar față de inculpați, fără modificarea limitelor și a obligațiilor impuse, sens în care 
încheierea contestată apare ca legală și temeinică, impunând respingerea contestațiilor promovate de 
inculpați ca nefondate, cu aplicarea corespunzătoare a procedurilor art. 273 alin. 4 și art. 275 alin. 2 Cod 
procedură penală.  

Decizia penală nr. 173/P/C/13.09.2016  
Judecător redactor Marius Epure 

 
 

23. Trimitere în judecată, sub control judiciar, a inculpatului pentru săvârșirea 
infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune prin metoda 
“Accidentul”. Încălcarea cu rea-credință a măsurii controlului judiciar.  Intenția 
inculpatului de a se sustrage procesului penal. Înlocuirea măsurii controlului judiciar 
cu măsura arestării preventive. 
 

S-a pus în vedere inculpatului că în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii preventive a 
controlului judiciar sau a obligaţiilor care îi revin, măsura poate fi înlocuită cu măsura preventivă a arestului 
la domiciliu sau cu măsura arestării preventive. 

Art. 215 alin. 7 Cod procedură penală prevede că, în cazul în care, pe durata măsurii controlului 
judiciar, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a 
săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva 
sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa de judecată, la cererea 
procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu sau a 
arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege. 

Măsura arestării preventive este justificată şi din perspectiva exigenţelor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului care, într-o jurisprudenţă constantă, a dezvoltat patru motive în baza cărora arestarea 
preventivă este considerată ca justificată: 

- pericolul de fugă din partea acuzatului (Stögmuller contra Austriei)   
- riscul ca acuzatul, odată pus în libertate sa împiedice buna administrare a justitiei (Wemhoff contra 

Germaniei)  
- ori să comită noi infracțiuni (Matzenetter contra Austriei)  
- existența unui pericol pentru ordinea publică (Letellier contra Franţei). 
 

Art.367 alin. 1 Cod penal 
Art. 244 alin.1, alin.2 Cod penal cu aplic. art.77 lit. a Cod penal 

Art. 215 alin. 7 Cod procedură penală 
 

Prin încheierea de şedinţă din data de 17.06.2016, pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul nr…./118/2016/a2, s-a hotărât: 

„În baza art. 242 Cod proc.pen. raportat la art.215 alin. 7 Cod proc.pen., art. 223 alin. 1 lit. a 
Cod proc.pen., art. 238 Cod proc.pen.: 

Admite ca fondată sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. 
Dispune înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura arestului preventiv 

faţă de inculpatul [...] - pe o durată de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului 
de arestare preventivă. 
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Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă.” 
Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă  a reţinut următoarele: 
„Inculpatul [...] a fost trimis în judecată la data de 30.12.2015 prin rechizitoriul nr. 

850/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, faţă de acesta fiind dispusă măsura 
controlului judiciar. 

Inculpatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional 
organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1, alin. 2 C.pen., cu aplic. 
art. 77 lit. a C.pen., reţinându-se în fapt că în luna august 2015 a aderat la grupul infracţional 
organizat constituit în prima parte a anului 2015 de către inculpaţii [...], [...], [...] şi [...], la care 
ulterior a aderat şi inculpatul [...], deţinuţi în camera … a Penitenciarului Poarta Albă, în scopul 
comiterii de infracţiuni de înşelăciune prin metoda „Accidentul”, inculpatul [...] având rolul de a se 
întâlni cu persoanele vătămate pentru a ridica de la acestea sumele de bani (săgeată) şi de a identifica 
şi recruta alte persoane care să fie dispuse să se întâlnească şi să primească de la persoanele vătămate 
sumele de bani provenite din săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune; la data de 15.08.2015, începând 
cu ora 00:37, după ce inculpaţii [...] şi [...] au contactat telefonic în mod repetat persoana vătămată 
[...], iniţial pe numărul din reţeaua fixă RCS&RDS şi ulterior pe telefonul mobil şi, primul 
prezentându-se în mod mincinos ca fiind fiul persoanei vătămate, iar cel din urmă interpretând rolul 
„avocatului din oficiu”, au indus-o în eroare pe persoana vătămată prin prezentarea ca adevărată a 
situaţiei conform căreia fiul persoanei vătămate ar fi provocat un accident rutier soldat cu vătămarea 
corporală a unui copil, s-a deplasat la domiciliul persoanei vătămate şi, prezentându-se drept un fost 
asociat al avocatului, a primit de la aceasta suma de 50.000 lei, pretinsa destinaţie a sumei de bani 
fiind despăgubirea familiei copilului accidentat şi evitarea pe această cale a tragerii la răspundere 
penală a fiului persoanei vătămate, precum şi achitarea onorariului avocatului. 

În conformitate cu art. 215 (7) Cod proc.pen.: „ În cazul în care, pe durata măsurii 
controlului judiciar, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau există 
suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în 
mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră 
preliminară sau instanţa de judecată, la cererea procurorului ori din oficiu, poate dispune 
înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, în condiţiile 
prevăzute de lege.” 

 Conform art. 223 alin. 1 Cod proc.pen. : „ (1) Măsura arestării preventive poate fi luată de 
către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, de către judecătorul de cameră 
preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau de către instanţa de judecată în faţa căreia se 
află cauza, în cursul judecăţii, numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a 
săvârşit o infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii: 

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

Conform art. 242 Cod proc.pen  (2) : „Măsura preventivă se înlocuieşte, din oficiu sau la 
cerere, cu o măsură preventivă mai uşoară, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru 
luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei procesuale a 
inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai uşoară este suficientă pentru realizarea 
scopului prevăzut la art. 202 alin. (1).” 

Dispoziţiile art. 202 Cod proc.pen. prevăd că : „ (1) Măsurile preventive pot fi dispuse dacă 
există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o 
infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al 
împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori 
al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni. 
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 (2) Nicio măsură preventivă nu poate fi dispusă, confirmată, prelungită sau menţinută dacă 
există o cauză care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale. 

 (3) Orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse 
persoanei faţă de care este luată şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea 
acesteia.„ 

Prin sesizări succesive, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa a încunoştiinţat instanţa 
că  inculpatul [...] nu s-a prezentat la întâlnirile stabilite, conform programului de supraveghere, în 
datele de 06.05.2016, 18.05.2016, 20.05.2016, 30.05.2016. Fiind apelat telefonic la numărul de 
contact oferit de inculpat, s-a constatat că este închis. A fost căutat la domiciliul din localitatea [...], 
fără a fi găsită vreo persoană la acea adresă. 

Într-o declaraţie anterioară, inculpatul susţinuse că locuieşte împreună cu fiica sa [...] care are 
grave probleme de sănătate şi necesită însoţitor permanent, la adresa din …. 

Cu prilejul soluţionării prezentei sesizări a rezultat că la adresa menţionată mai sus unde 
inculpatul susţinuse că îşi îngrijeşte fiica paralizată, locuieşte numitul [...] din anul 2013 şi nu 
cunoaşte nicio persoană cu numele inculpatului. Nici alte persoane care locuiesc în vecinătatea 
imobilului nu au auzit şi nu îl cunosc pe inculpat.  

Examinând materialul probator existent la dosar, se constată că există indicii temeinice 
privind comiterea de către inculpatul [...] a infracţiunilor cercetate. 

Este îndeplinită condiţia cuantumului de pedeapsă prevăzută de art. 223 alin. 2 Cod proc.pen., 
având în vedere că ionfracţiunile ce dau conţinut acuzaţiei adusă inculpatului [...], respectiv 
constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., înşelăciune prev. de art. 
244 alin. 1, alin. 2 C.pen.. 

La aprecierea pericolului social concret pe care inculpatul îl prezintă pentru ordinea publică  
constată existenţa indiciilor privind: aderarea la un grup infracţional creat la începutul anului 2015 
care folosea metoda „Accidentul„ pentru a obţine bani şi valori de la persoane înşelate, adaptată în 
mod creativ, după caz, după cum victimele acceptau uşor ipoteza prezentată (a acicdentării unui copil 
aflat ca urmare în stare critică, în comă, existând riscul arestării în lipsa unei înţelegeri cu familia 
celui accidentat / vocea auzită ca find a pretinsei rude) sau, din contră, în cazul reticenţei venite din 
partea celui apelat se punea mai multă presiune psihică, se pretindea că apelantul a suferit un 
accident la gură ceea ce duce la modificarea vocii; se introducea un alt participant în rol de avocat/ 
mediator care să întărească falsa realitate prezentată potrivit scenariului; victimele erau sunate la ore 
târzii din noapte, formându-se sistematic numere telefonice prin schimbarea cifrelor în ordine, erau 
căutate persoane în vârstă şi de regulă naïve; se presupune că alţi inculpaţi, printre care şi inculpatul 
[...], aflat în libertate, aveau rolul de “săgeţi“ (recrutate numai din rândul rudelor sau a persoanelor 
apropiate membrilor grupului, tocmai pentru că aceste persoane trebuiau să fie de încredere) cu 
misiunea preluării sumelor de bani de la persoanele vătămate, plasării lor la o locuinţă sau alta, 
achiziţionării de hrană, ţigări şi cartele telefonice pentru inculpaţii aflaţi în penitenciar. Se constată că 
acţiunile ilicite desfăşurate în penitenciar nu şi-ar fi atins rezultatul prejudiciabil dacă nu ar fi existat 
aportul inculpaţilor din exteriorul penitenciarului, aflaţi în libertate, astfel că apare deosebit de 
importantă contribuţia acestora, una dintre ele fiind a inculpatului [...]. 

Pe de altă parte, rezultă în mod cert din demersurile efectuate de poliţie şi instanţă că 
inculpatul nu s-a prezentat la chemarea organelor judiciare şi a incercat să le inducă în eroare 
susţinând existenţa unei situaţii de forţă majoră care îl împiedică să respecte obligaţiile impuse prin 
măsura controlului judiciar, iar atunci când pretextul său a fost verificat s-a dovedit că inculpatul a 
minţit, la adresa indicată de acesta unde susţinea că îşi îngrijeşte fiica bolnavă nefiind cunoscut. Se 
apreciază că inculpatul [...] se află în situaţia prevăzută de art. 223 alin.1 lit. a Cod proc.pen, adică 
acesta se sustrage cercetării judecătoreşti. 
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Întrucât inculpatul nu a putut fi găsit în mod repetat de poliţie la domicliul indicat, este 
evident că nici măsura arestului la domiciliu nici măsura preventivă a controlului judiciar nu sunt 
suficiente să asigure realizarea scopului prevăzut de art. 202 Cod proc. pen., doar măsura arestului 
preventiv fiind proporţională pericolului prezentat de inculpat şi necesară unei bune administrări a 
cauzei.” 

Împotriva încheierii de şedinţă din data de 17.06.2016, pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul nr. …/118/2016/a2 a formulat contestaţie inculpatul [...], solicitând 
respingerea sesizării formulate de Ministerul Public privind înlocuirea măsurii controlului judiciar cu 
măsura arestării preventive. 

Examinând legalitatea şi temeinicia încheierii contestate, prin prisma criticilor formulate 
şi din oficiu, Curtea constată nefondată contestaţia formulată de inculpatul [...], reţinând 
următoarele: 

Prin rechizitoriul nr. 850/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-a dispus 
trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului [...], pentru săvârşirea infracţiunilor de 
constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin. 1 C.pen. şi înşelăciune, 
prevăzută de art. 244 alin.1, alin.2 C.pen., cu aplic. art.77 lit. a C.pen. 

În sarcina inculpatului se reţine că în luna august 2015 a aderat la grupul infracţional 
organizat constituit în prima parte a anului 2015 de către inculpaţii [...], [...], [...] şi [...], la care 
ulterior a aderat şi inculpatul [...], deţinuţi în camera … a Penitenciarului Poarta Albă, în scopul 
comiterii de infracţiuni de înşelăciune prin metoda „Accidentul”, inculpatul [...] având rolul de a se 
întâlni cu persoanele vătămate pentru a ridica de la acestea sumele de bani (săgeată) şi de a identifica 
şi recruta alte persoane care să fie dispuse să se întâlnească şi să primească de la persoanele vătămate 
sumele de bani provenite din săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune ; la data de 15.08.2015, 
începând cu ora 00:37, după ce inculpaţii [...] şi [...] au contactat telefonic în mod repetat persoana 
vătămată [...], iniţial pe numărul din reţeaua fixă RCS&RDS şi ulterior pe telefonul mobil şi, primul 
prezentându-se în mod mincinos ca fiind fiul persoanei vătămate, iar cel din urmă interpretând rolul 
„avocatului din oficiu”, au indus-o în eroare pe persoana vătămată prin prezentarea ca adevărată a 
situaţiei conform căreia fiul persoanei vătămate ar fi provocat un accident rutier soldat cu vătămarea 
corporală a unui copil, s-a deplasat la domiciliul persoanei vătămate şi, prezentându-se drept un fost 
asociat al avocatului, a primit de la aceasta suma de 50.000 lei, pretinsa destinaţie a sumei de bani 
fiind despăgubirea familiei copilului accidentat şi evitarea pe această cale a tragerii la răspundere 
penală a fiului persoanei vătămate, precum şi achitarea onorariului avocatului. 

Prin încheierea de şedinţă nr. 239/13.10.2015, pronunţată de judecătorul de drepturi şi 
libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa, s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de 
inculpatul [...]. 

În baza art.215 alin.1 Cod procedură penală, inculpatului [...] i-au fost impuse următoarele 
obligaţii: 

a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a 
judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; 

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află 
cauza cu privire la schimbarea locuinţei; 

c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul 
judiciar care a dispus măsura (Poliţia Comunei [...]), conform programului de supraveghere întocmit 
de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; 

d) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea organului judiciar; 
e) să nu se apropie şi să nu   comunice, în mod direct sau indirect, pe nicio cale, cu 

coinculpaţii [...],  [...], [...], [...], [...], [...], [...],,[...], [...],, [...],[...], [...], [...], [...], şi [...], cu alţi 
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participanţi la comiterea infracţiunilor, cu persoanele vătămate [...], [...], cu membrii de familie ai 
acestora şi cu martorii din dosar. 

f) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale  de existenţă; 
g) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poate arme.   
S-a pus în vedere inculpatului că în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii preventive a 

controlului judiciar sau a obligaţiilor care îi revin, măsura poate fi înlocuită cu măsura preventivă a 
arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive. 

Măsura preventivă a fost ulterior prelungită de procuror şi menţinută de instanţă după 
trimiterea în judecată a inculpatului. 

Potrivit art. 242 alin. 3 Cod procedură penală, măsura preventivă se înlocuieşte, din oficiu sau 
la cerere, cu o măsură preventivă mai grea, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru 
luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei procesuale a 
inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai grea este necesară pentru realizarea scopului 
prevăzut la art. 202 alin. 1. 

Art. 215 alin. 7 Cod procedură penală prevede că, în cazul în care, pe durata măsurii 
controlului judiciar, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau există 
suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în 
mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră 
preliminară ori instanţa de judecată, la cererea procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea 
acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de 
lege. 

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

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

De asemenea, conform art.223 alin.1 Cod procedură penală, măsura arestării preventive poate 
fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, de către judecătorul de 
cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau de către instanţa de judecată în faţa 
căreia se află cauza, în cursul judecăţii numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că 
inculpatul a săvârşit o infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii: 

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

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

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

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

Analizând actele dosarului, Curtea evidenţiază următoarele împrejurări relevante ce denotă 
reaua-credinţă a inculpatului [...] privind nerespectarea obligaţiilor de a se prezenta la organul de 
poliţie desemnat cu supravegherea şi de a încunoştiinţa instanţa despre schimbarea locuinţei, impuse 
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prin încheierea de şedinţă din data de 13.10.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la 
Tribunalului Constanţa: 

- inculpatul [...] nu s-a prezentat la sediul organului de poliţie desemnat cu supravegherea la 
datele de 06.05.2016, 18.05.2016, 20.05.2016 şi 30.05.2016; 

- deşi s-a încercat contactarea telefonică a inculpatului la numărul de telefon indicat (…), 
acesta avea telefonul închis; 

- inculpatul a fost căutat de lucrătorii de poliţie la domiciliul din localitatea [...], fără a fi însă 
identificat; 

- deşi a susţinut că locuieşte împreună cu fiica sa [...] care are grave probleme de sănătate şi 
necesită însoţitor permanent, la adresa din …, inculpatul nu a fost găsit nici la această adresă; a fost 
însă identificat numitul [...], care a precizat că locuieşte în imobilul menţionat din anul 2013 şi nu îl 
cunoaşte pe inculpatul [...];  

- cu ocazia confirmării măsurii arestării preventive prin încheierea din data de 20.07.2016, 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. …/118/2016/a6, inculpatul a susţinut că, pe 
parcursul lunii iunie, fiica sa a fost internată la Spitalul … din Bucureşti, astfel că şi-a schimbat 
adresa; cu toate acestea, inculpatul nu a făcut dovada apărărilor invocate, iar verificările efectuate la 
unitatea spitalicească nu au confirmat afirmaţiile inculpatului. 

Mai trebuie precizat că, în situaţia schimbării locuinţei, inculpatul avea obligaţia 
încunoştiinţării organelor judiciare, chiar inculpatul precizând că avea cunoştinţă despre conţinutul 
măsurii controlului judiciar. 

Curtea mai observă că, deşi susţine că în luna iunie a supravegheat-o pe fiica sa în Spitalul 
Obregia din Bucureşti, din referatele întocmite de lucrătorii de poliţie a rezultat că încă de la 
începutul lunii mai 2016 inculpatul nu s-a mai prezentat la sediul Poliţiei [...] şi nu a mai putut fi 
contactat nici telefonic. 

Intenţia inculpatului de a se sustrage de la procesul penal reiese şi din împrejurarea că acesta 
a fost depistat de către lucrătorii de poliţie la o lună de la momentul dispunerii măsurii arestării 
preventive, respectiv la data de 19.07.2016, deşi în cauză au fost efectuate mai multe demersuri în 
vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă emis de Tribunalul Constanţa la 
data de 17.06.2016. Curtea mai constată că inculpatul a încercat să inducă în eroare organele 
judiciare cu privire la locuinţa unde poate fi găsit, numitul [...] precizând că locuieşte din anul 2013 
în imobilul din municipiul Bucureşti indicat de inculpat, pe care însă nu îl cunoaşte. 

De asemenea, din mijlocele de probă administrate în faza de urmărire penală (declaraţiile 
persoanelor vătămate [...] şi [...], declaraţiile martorului ameninţat [...], concluziile raportului de 
expertiză grafoscopică nr. …/18.11.2015, procesele-verbale întocmite cu prilejul recunoaşterii 
efectuate din fotografii de către persoanele vătămate, procesul-verbal din data de 08.09.2015 de 
redare a convorbirilor telefonice interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică, purtate de 
inculpaţii [...] şi [...] cu persoanele vătămate, între inculpaţii [...] şi [...], [...] şi [...], declaraţiile 
inculpatului) rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi săvârşit infracţiunile pentru care este 
cercetat.  

Totodată, măsura arestării preventive este justificată şi din perspectiva exigenţelor Curţii 
Europene a Drepturilor Omului care, într-o jurisprudenţă constantă, a dezvoltat patru motive în baza 
cărora arestarea preventivă este considerată ca justificată: 

- pericolul de fugă din partea acuzatului (Stögmuller contra Austriei)   
- riscul ca acuzatul, odată pus în libertate sa împiedice buna administrare a justitiei (Wemhoff 

contra Germaniei)  
- ori să comita noi infractiuni (Matzenetter contra Austriei)  
- existența unui pericol pentru ordinea publică (Letellier contra Franţei). 
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În consecinţă, criticile formulate nu pot fi primite şi nu se constată neregularităţi ale încheierii 
contestate care să fie luate în considerare din oficiu. 

Decizia penală nr. 133/P/C/22.07.2016 
Judecător redactor Andreea Ianca 

 

 

 

IINNFFRRAACCȚȚIIUUNNII  PPRREEVVĂĂZZUUTTEE  ÎÎNN  LLEEGGII  SSPPEECCIIAALLEE  
 

 

24. Contrabandă asimilată. Săvârșirea infracţiunii de ultraj prin tentativă la 
omor calificat cu intenție indirectă. Incidența normei speciale și nu a celei generale în 
cazul in care se înlesnește vânzarea unor bunuri care trebuie plasate sub regim vamal și 
care provin din contrabandă. 
 

Fapta imputată inculpatului a fost săvârşită de acesta cu intenţia indirectă de a ucide şi având 
reprezentarea că acţionează împotriva unui poliţist aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, motive pentru 
care întemeiat s-a apreciat că fapta inculpatului întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de ultraj 
prin tentativă la omor calificat prevăzută de art. 257 alin. 1 şi 4 Cod penal cu aplicarea art. 32 Cod penal 
raportat la art. 188 Cod penal şi art.189 alin.1 lit. c Cod penal. 

În art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 este incriminată contrabanda asimilată ca fiind colectarea, 
deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a 
mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt 
destinate săvârşirii acesteia. 

Este real că prin transportarea ţigărilor se înlesnea vânzarea ţigărilor către martorul [...], însă în 
condiţiile în care fapta de înlesnire are ca obiect bunuri care trebuie plasate sub un regim vamal şi care  
provin din contrabandă este incidentă norma specială de incriminare prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 
86/2006, iar nu norma generală prev. de art. 270 Cod penal. 

În considerentele Deciziei în interesul legii nr. 17 din 18 noiembrie 2013 s-a precizat că, în 
considerarea sustragerii de la plata taxelor datorate statului, prin art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 
privind Codul vamal al României, legiuitorul a incriminat o formă de tăinuire a bunurilor provenind din 
contrabandă, având aceleaşi cerinţe referitoare la obiectul juridic cu cele de la infracţiunea de contrabandă. 

Aceste considerente vin să întărească aprecierea că fapta comisă de inculpat este o formă specială de 
tăinuire, care se încadrează în conformitate cu regimul juridic derogatoriu stabilit prin art.  270 alin. 3 din 
Legea nr. 86/2006, nefiind aplicabile prevederile generale din Codul penal, ca o consecinţă a principiului 
specialia generalibus derogant care impune înlăturarea de la aplicare a legii generale ori de câte ori există o 
dispoziţie specială. 

 
Art. 257 alin. 1 şi 4 Cod penal cu aplicarea la art. 32 Cod penal  

rap. la art. 188 Cod penal şi art.189 alin.1 lit. c Cod penal  
Art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006 

RIL nr. 17 din 18 noiembrie 2013 
Art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal 

Decizia ICCJ nr. 7 din 26 mai 2014 –  
dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penală 
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 Prin sentinţa penală nr. 45/05.02.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal 
nr. 484/118/2015 s-au hotărât următoarele: 

Respinge, ca nefondate, cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpatul [...] 
[...]. 

În baza art.386 Cod procedură penală, 
Schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului [...] [...] din 

infracţiunile de ultraj prevăzută de art. 257 alin. 1 şi 4 Cod penal şi tentativă la omor calificat 
prevăzută de art. 32 Cod penal în referire la art. 188 Cod penal combinat cu art. 189 alin. 1 lit. c Cod 
penal într-o unică infracţiune de ultraj prin tentativă la omor calificat prevăzută de art.257 alin.1 şi 4 
Cod penal cu aplicarea art.32 alin.1 Cod penal raportat la art.188 Cod penal şi art.189 alin.1 lit.c Cod 
penal.  

În baza art.257 alin.1 şi 4 Cod penal cu aplicarea art.32 alin.1 Cod penal raportat la art.188 
Cod penal şi art.189 alin.1 lit.c Cod penal cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b Cod penal raportat la 76 
alin.1 Cod penal, 

Condamnă inculpatul [...] [...] la pedeapsa de 7 ani şi 5 luni închisoare pentru comiterea 
infracţiunii de ultraj prin tentativă la omor calificat. 

În baza art.67 alin.2 Cod penal raportat la art.189 Cod penal, 
Aplică inculpatului [...] [...] pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi 
b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 5 
ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după 
împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de 
supraveghere a liberării condiţionate. 

În baza art.65 alin.1 Cod penal, 
Aplică inculpatului [...] [...] pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute 

de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul 
de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal, care se execută din 
momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă 
de libertate a fost executată sau considerată ca executată. 

În baza art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.75 alin.1 lit.d Cod penal raportat 
la 76 alin.1 Cod penal, 

Condamnă inculpatul [...] [...] la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru infracţiunea de 
contrabandă. 

În baza art.67 alin.2 Cod penal raportat la art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006, 
Aplică inculpatului [...] [...] pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi 
b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 2 
ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după 
împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de 
supraveghere a liberării condiţionate. 

În baza art.65 alin.1 Cod penal, 
Aplică inculpatului [...] [...] pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute 

de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul 
de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal, care se execută din 
momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă 
de libertate a fost executată sau considerată ca executată. 

În baza art.38 alin.1 Cod penal raportat la art.39 lit.b Cod penal, 



 
 

181

Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 7 ani şi 5 luni  închisoare la care se adaugă un 
spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, urmând ca inculpatul [...] [...] să execute în final 
pedeapsa principală de 7 ani, 10 luni şi 10 zile închisoare. 

Pedeapsa principală se execută prin privare de libertate în conformitate cu art.60 Cod penal. 
În baza art.45 alin.3 lit.a Cod penal, 
Aplică inculpatului [...] [...], alături de pedeapsa principală de 7 ani, 5 luni şi 10 zile 

închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a 
(dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de a ocupa o 
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 5 ani după executarea 
pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de 
prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării 
condiţionate. 

În baza art.45 alin.3 lit.a şi alin.5 Cod penal, 
Aplică inculpatului [...] [...] pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute 

de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul 
de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal, care se execută din 
momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă 
de libertate a fost executată sau considerată ca executată 

În baza art.399 alin.1 Cod procedură penală, 
Menţine măsura controlului judiciar a inculpatului [...] [...] . 
În baza art.72 Cod penal, 
Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului [...] durata reţinerii şi arestării preventive de la 

05.12.2014 şi până la 23.06.2015 inclusiv. 
În baza art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.75 alin.1 lit.d Cod penal raportat 

la 76 alin.1 Cod penal şi art.396 alin.10 Cod procedură penală, 
Condamnă inculpata [...] la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de contrabandă. 
În baza art.67 alin.2 Cod penal raportat la art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006, 
Aplică inculpatei [...] pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute 

de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul 
de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 2 ani. 

În baza art.65 alin.1 Cod penal, 
Aplică inculpatei [...] pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de 

art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de 
a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal. 

În baza art. 91 Cod penal raportat la art.92 Cod penal, 
Dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatei [...] pe un 

termen de supraveghere de 2 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii. 
În baza art. 93 alin.1 Cod penal, 
Pe durata termenului de supraveghere inculpata [...] trebuie să respecte următoarele măsuri de 

supraveghere:  
a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, la datele fixate 

de acesta;  
b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;  
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței si orice deplasare care depăşeşte 5 zile;  
d) să comunice schimbarea locului de munca;  
e) să comunice informații si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de 

existenţă.  
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În baza art. 93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata [...] va 
presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice 
Constanţa sau Muzeul de Artă Constanţa, pe o perioada de 60 zile.  

În baza art. 404 alin. 2 Cod procedura penala,  
Atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 91 alin. 4 Cod penal şi art.96 Cod penal 

referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării 
măsurilor de supraveghere, a neexecutării obligațiilor ce îi revin sau săvârșirii unei noi infracțiuni pe 
parcursul termenului de supraveghere. 

În baza art.68 alin.1 lit.b Cod penal, 
Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor începe de la rămânerea 

definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării sub supraveghere a 
pedepsei. 

Ia act că prejudiciul a fost recuperat şi A.N.A.F. prin D.G.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa a 
renunţat la constituirea de parte civilă. 

Ia act că persoana vătămată [...] nu s-a constituit parte civile în cauză. 
În baza art.112 alin.1 lit.f Cod penal, 
Dispune confiscarea specială a cantităţii de 10.000 ţigarete marca Assos 1Red netimbrate de 

provenienţă Grecia  cod bare 7622100998594, ambalate în 50 cartoane ridicate conform dovezii din 
04.12.2014 – fila 36 U.P.  

Dispune restituirea către persoana vătămată [...]  a obiectelor de la ord.181/2015 pct.3 
(pantalon raiat, model jeans, culoare neagră, cu emblema „Bandolli jeans", la partea 
superioară interior betelie; pantalon, fibre sintetice, elastice, culoare gri la betelie, partea 
interioară spate prezintă emblema „Bershka", pantof tip sport, model gheată, culoare 
neagră, cu şireturi, din înlocuitori din piele, prezintă în lateral pe exterior, emblema 
OUECHUA) din registrul de corpuri delicte la rămânerea definitivă a hotărârii. 

Dispune restituirea către [...] a obiectelor de la ord.181/2015 pct.2 (un maiou din fibre 
textile de culoare albă, cu emblema „EZGI" la partea interioară superior - posterioară; un 
bluzon din fibre textile de culoare gri, cu model la baza gâtului, având pe partea anterioară 
exterior inscripţia „NORTH ELSTON AV"). 

Dispune restituirea către Garda de Coastă – Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Constanţa, Biroul C.M.I.I.T. a obiectelor de la ord.181/2015 pct.1  din registrul de corpuri delicte (8 
tuburi cartuşe cu inscripţia SADU 08 9x19 calibru 9 mm, ambalate în plic de hârtie nr.1) la 
rămânerea definitivă a hotărârii. 

În baza art.7 alin.1 din Lege nr. 76 din 08.04.2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, modificat de art.91 pct.6 din titlul II din Legea 
255/2013, 

Dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul [...] [...] în vederea adăugării profilelor 
genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare. 

În baza art.7 alin.2 din Lege nr. 76 din 08/04/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, 

Prelevarea probelor biologice de la inculpat în vederea adăugării profilelor genetice în 
S.N.D.G.J. se va realiza la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, la introducerea 
condamnatului definitiv în penitenciar, de personalul medical al penitenciarului, cu sprijinul 
personalului de pază şi în prezenţa unui poliţist, fără nici o altă notificare prealabilă din partea 
instanţei de judecată. 

În baza art.5 din Lege nr.76 din 08/04/2008, 
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Dispune informarea condamnatului cu privire la faptul că probele biologice recoltate vor fi 
utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic. 

În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, 
Obligă inculpatul [...] [...]  la plata sumei de  4.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare către 

stat. 
În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, 
Obligă inculpata [...]  la plata sumei de 3.500 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. 
Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că persoana vătămată [...] are 

calitatea de ofiţer de poliţie judiciară şi gradul de comisar, desfășurându-și activitatea profesională în 
cadrul Gărzii de Coastă - Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Constanţa. 

La data de 3 decembrie 2014, poliţiştii de frontieră au desfăşurat activităţi specifice pe linia 
combaterii activităţilor de contrabandă cu ţigări derulate pe raza Municipiului Constanţa, în baza 
planului de acţiune întocmit în acest scop, urmărindu-se valorificarea unor informaţii referitoare la 
activităţile ilicite întreprinse de inculpaţii [...] [...] şi [...], astfel cum rezultă din adresa nr.[...] din 22 
ianuarie 2015 a Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Constanţa - Biroul Combaterea 
Migraţiei Ilegale şi Infracţionalităţii Transfrontaliere. 

Adresa menționată arată că inculpatul [...] [...] s-a aflat în atenția lucrătorilor poliției de 
frontieră încă de la începutul anului 2014, când numitul [...] ar fi fost surprins în flagrant deținând 
13.000 țigarete de contrabandă, pe care le-ar fi preluat de la inculpatul [...] [...] din imobilul acestuia 
situat pe str. Radu Calomfirescu nr.23, fiind înregistrat dosarul nr. 19/P/2014 al Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Constanţa; că pe timpul desfășurării unei percheziții la imobilul inculpatului, s-
au ridicat 7.621 ţigarete, majoritatea ambalajelor fiind distruse prin ardere, existând suspiciuni că [...] 
[...] ar fi încercat să le distrugă prin incendiere. 

Constatarea organelor de poliţie face obiectul urmăririi penale în dosarul nr. 19/P/2014 al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, dosar reunit la dosarul nr. 345/P/2012 al aceluiaşi 
parchet unde, de asemenea inculpatul [...] este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă 
prev. de art. 270 alin.3 din Legea 86/2006 având ca obiect deţinerea unor cantităţi de ţigarete 
provenite din contrabandă. 

În vederea valorificării informaţiilor referitoare la activităţile ilicite întreprinse de inculpaţii 
[...] [...] şi [...], respective că inculpatul împreună cu soția acestuia urmează să livreze cantitatea de 
cinci baxuri de țigări de contrabandă unor persoane de pe strada [...], la data de 3 decembrie 2014 
lucrătorii de poliţie din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Constanţa - Biroul 
Combaterea Migraţiei Ilegale şi Infracţionalităţii Transfrontaliere au organizat două echipe care 
urmau să acţioneze pentru punerea în aplicare a planului de acţiune. 

Prima echipă a fost formată din comisar de poliţie [...], în calitate de coordonator grup, agent 
şef adjunct [...] şi inspector [...], în calitate de şef al Compartimentului Sprijin Operativ din cadrul 
Gărzii de Coastă Constanţa, iar cea de-a doua echipă a fost formată din inspector principal de poliţie 
[...] , coordonatorul echipei, agent de poliţie [...] şi [...], cei doi desfăşurându-şi activitatea în cadrul 
Compartimentului Sprijin Operativ. 

Echipa coordonată de persoana vătămată organizase un dispozitiv de supraveghere operativă 
pe strada [...] din Municipiul Constanța, astfel cum rezultă din declarațiile persoanei vătămate - 
comisar de poliție [...] si a martorilor [...] şi [...] - filele 47 – 51 U.P. şi 54 – 55 fond, iar echipa de 
intervenţie coordonată de inspector principal de poliție [...], cu autospeciala cu lumini, a fost pusă în 
așteptare pe str.B.P. Hasdeu, urmând să asigure intervenţia la locul faptei pentru a nu da posibilitatea 
persoanei depistate să se sustragă de la urmărire, existând date că [...] [...], înainte să livreze marfa, 
face câteva tururi de recunoaștere a străzilor din zonă. 
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Legătura dintre cele două echipe a fost asigurată prin staţiile cu care erau echipaţi lucrătorii 
de poliţie. 

În jurul orelor 1940, în zona supravegheată şi-a făcut apariţia inculpatul [...] [...] la volanul 
unui autoturism marca BMW înmatriculat în Bulgaria care, iniţial, a făcut o recunoaştere a zonei în 
sensul că s-a deplasat de mai multe ori cu maşina fiind atent la persoanele prezente precum şi la 
autoturismele parcate, apoi a parcat autoturismul pe strada [...] colţ cu strada [...], aspecte ce rezultă 
din procesul - verbal de constatare a infracţiunii de contrabandă de la filele 105 - 107 dosar U.P. 
coroborat cu declaraţiile persoanei vătămate (“a apărut inculpatul la volan cu soția în dreapta, au 
făcut ture de recunoaștere în zonă și au parcat autoturismul în apropierea imobilului vizat, dar pe str. 
[...], adică la intersecție”) şi declaraţiile martorilor [...] (“după ce s-au plimbat de câteva ori pe acea 
stradă, inculpații au parcat mașina pe str. [...] în dreptul numărului 1, care se afla foarte aproape de 
adresa [...]”), [...] (“autoturismul a făcut mai multe ture de stradă, iar la un moment dat  s-a oprit la 
intersecția străzii [...] cu strada [...]”). 

Împreună cu inculpatul, în autoturism se afla soţia acestuia, respectiv inculpata [...] care, după 
staţionarea autoturismului, a coborât, în timp ce inculpatul [...] [...] a rămas la volanul autoturismului 
cu motorul pornit. 

Inculpata [...] a intrat în imobilul situat pe strada [...] la numărul 13 şi la scurt timp a ieşit 
fiind însoţită de o persoană de sex masculin identificată în persoana martorului [...], persoană 
cunoscută de organele judiciare a făcând parte dintre persoanele care comercializează ţigarete de 
contrabandă în Piaţa Tomis III din Municipiul Constanţa, potrivit declaraţiilor martorilor [...] şi [...]. 

Inculpata [...] şi martorul [...] s-au îndreptat spre portbagajul autoturismului la volanul căruia 
se afla inculpatul [...] [...] iar inculpata a scos din interior o cutie care conţinea, astfel cum s-a stabilit 
ulterior, 10.000 ţigarete marca Assos 1Red netimbrate de provenienţă Grecia  cod bare 
7622100998594, ambalate în 50 de cartoane. 

Lucrătorii de poliţie şi-au luat vestele reflectorizante peste haine, şi-au scos insignele și au 
intervenit strigând somațiile legale – Stai, Poliția de Frontieră, aspect confirmat de persoana 
vătămată (“am luat vestele peste haine, am scos insignele de pe sub cămașă și am intervenind 
strigând somațiile legale – Stai, Poliția de Frontieră”) şi martorii [...] (“am auzit strigându-se 
”Poliția!”, “Cred că la unul – din polițiști am văzut geci reflectorizante ca cele de gunoieri”), [...] 
(“Peste hainele civile ne-am echipat cu vestele reflectorizante inscripționate ”Poliția de Frontieră”, 
“Am procedat la efectuarea somațiilor legale, strigând ”Poliție de Frontieră, stați, încetați orice 
activitate”), [...] (“eu, [...] și [...], ne-am echipat cu vestele reflectorizante pe care le purtam sub 
hainele civile și ne-am îndreptat către autoturism”), [...] (“Am recunoscut persoanele de pe stradă ca 
fiind colegi de-ai mei, respectiv lucrători în cadrul Poliției de Frontieră, după inscripțiile de pe vestă, 
respectiv ”Poliție de Frontieră”, inscripții aflate pe spatele  vestelor și care sunt reflectorizante”), [...] 
(“Colegii cu care mă aflam eu erau în ținută de intervenție, iar eu în civil. Ceilalți colegi din primul 
grup erau în civil și purtau veste reflectorizante.”), [...] (“Târnă avea vestă reflectorizantă cu 
însemnele Poliției de Frontieră pe față și pe spate”, “[...] avea pe el vestă reflectorizantă cu însemnele 
Poliției de Frontieră”), [...] (“[...] era în civil și purta vestă reflectorizantă cu însemnele Poliției de 
Frontieră“, “[...] era în civil și cu vestă reflectorizantă”). 

În raport de aceste declaraţii, Tribunalul nu poate reţine apărările inculpatului [...] [...] care a 
susţinut că poliţiştii erau îmbrăcaţi în civil, nu aveau îmbrăcăminte cu însemne special şi a fost în 
eroare cu privire la calitatea acestora. 

Potrivit planului de acţiune stabili, persoana vătămată s-a îndreptat în fugă spre conducătorul 
autovehiculului, martorul [...] s-a îndreptat către inculpata [...] iar martorul [...] către martorul [...]. 

La somaţia martorului [...], numitul [...] s-a întins pe jos în mod voluntar, aspect confirmat 
atât de acesta (“am auzit strigându-se ”Poliția!”, m-am pus pe burtă în spatele mașinii”), cât şi de 
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martorii [...] (“l-am somat de [...] să rămână pe loc, acesta conformându-se somației”) şi [...] 
(“numitul [...] s-a întins pe jos în mod voluntar”). 

Inculpata [...] a aruncat baxul de țigări și a încercat să fugă în diagonală în spatele mașinii, dar 
a fost ajunsă din urmă după câțiva metri de către [...] și imobilizată. 

Concomitent cu aceste acţiuni ale colegilor săi, persoana vătămată - comisar de poliţie [...], 
care purta vestă cu însemnele specifice poliţiei de frontieră, s-a îndreptat către portiera stângă - faţă a 
autoturismului condus de inculpatul [...] [...], a procedat la deschiderea portierei şi la somarea 
inculpatului prin folosirea expresiilor : " Stai, Poliția, actele la control, scoate cheia din contact, 
oprește motorul ".  

Aceste somaţii au fost percepute şi de martorul [...] care a declarat următoarele: “colegul meu 
[...] s-a dus în dreptul portierei din față stânga, respectiv în dreptul șoferului și a adresat dispoziții de 
a opri motorul și de a scoate cheile din contact. Am auzit efectiv aceste dispoziții, eu fiind aproape, 
aflându-mă în partea din față - dreapta a mașinii”. 

În raport de aceste aspecte, respectiv faptul că poliţiştii purtau însemnele Poliţiei de Frontieră 
(veste reflectorizante, insigne), precum şi somaţiile adresate direct inculpatului [...] [...] de persoana 
vătămată [...], nu se poate reţine apărarea inculpatului cu privire la eroarea în care s-ar fi aflat în 
legătură cu calitatea persoanei care a încercat să-l coboare de autoturism. 

De altfel, s-a stabilit faptul că inculpatul îl cunoştea pe comisarul [...], iar acesta a expus 
faptul că “eram față în față cu el (cu inculpatul), obraz lângă obraz, dar el se uita la mine, așa că nu 
avea cum să nu mă recunoască”. Mai mult, era improbabil ca inculpatul să nu audă somaţiile 
comisarului, atât timp cât martorul [...] a auzit aceste somaţii în condiţiile în care se afla pe partea din 
față - dreapta a mașinii. 

Contrar solicitărilor formulate de persoana vătămată, inculpatul [...] [...] a procedat la punerea 
în mişcare a autoturismului. 

În descrierea momentelor ulterioare, persoana vătămată a relevat că inculpatul încerca  să 
introducă în viteză însă nu reușea din cauza emoțiilor, şi a dat în marșarier câțiva metri, timp în care 
[...] era “cu mâna de gâtul lui”. A arătat că văzând acțiunea sa fizică, inculpatul s-a încordat, ținându-
se foarte bine de volan, aplecându-se foarte mult pe cotieră, unghi în care persoana vătămată nu 
putea să exercite forța asupra acestuia, fapt pentru care, combinat cu mișcarea de deplasare în spate a 
autoturismului, [...] a pierdut controlul asupra deplasării sale, fiind târât. Inculpatul a reușit să bage în 
viteza a –I-a și a început să se deplaseze vertiginos spre o mașină parcată pe trotuar, timp în care 
persoana vătămată a fost târâtă, neavând control asupra picioarelor. Inculpatul s-a deplasat către 
mașina parcată pe sensul opus, persoana vătămată sesizând intenția acestuia de a scăpa de lucrătorul 
de poliţie prin strivire cu portiera autoturismului său de autoturismul parcat. Realizând pericolul la 
care era expus prin lovirea cu autoturisamul parcat, persoana vătămată a arătat că a abandonat şi s-a 
desprins din propria voință, iar datorită vitezei pe care a prins-o din mișcarea autoturismului 
accelerat, a căzut pe borură, primul impact avându-l piciorul care a luat tot șocul, suferind cea mai 
mare traumă. 

Faptul că inculpatul a deplasat autoturismul în marşarier rezultă şi din alte depoziţii. Martorul 
[...] a arătat că în momentele în care se afla întins la sol în spatele maşinii, aceasta “a dat de 2-3 ori 
înainte și înapoi, mi-a prins hainele, însă nu mi-a provocat leziuni și apoi a plecat din acel loc”, 
aspect susţinut inclusive de aspectele fixate în planşa fotografică din dosarul U.P.  

Subliniem declaraţia martorului [...], care a perceput în mod nemijlocit această fază a 
incidentului şi a descris momentul în mod amănunţit: “Deoarece avea motorul pornit, inculpatul a 
pus în mișcare mașina executând o manevră înapoi pentru a scăpa de colegul meu [...], mergând circa 
10 metri, atingându-l puțin și pe numitul [...] cu partea din spate a mașinii. Văzând aceste lucruri, am 
scos armamentul din dotare și am adresat cu voce tare somațiile legale ”Poliția, stai că trag” de mai 
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multe ori, însă nici de această dată nu s-a conformat. În acest timp inculpatul a pus în mișcare mașina 
în sensul de mișcare în față, în timp ce colegul meu încerca să-l scoată pe inculpat din mașină. 
Văzând că nu a reușit colegul meu și că se ținea foarte strâns de inculpat, fiind târât pe jos circa 10 
metri, am armat pistolul, am executat un foc de avertisment în aer, dar fără nici un efect, apoi văzând 
că [...] este târât am executat circa patru focuri asupra pneului din dreapta – față a mașinii, partea în 
care eu mă aflam. Nici de această dată inculpatul nu a oprit, astfel că văzând că nu poate să scape de 
colegul meu, a acroșat o mașina care staționa pe același sens de mers, timp în care colegul meu și-a 
dat drumul, pentru a nu fi strivit între cele două mașini. În timp ce se deplasa, am executat trei focuri 
în pneul din partea dreaptă – spate a mașinii, dar nu am reușit să opresc mașina, inculpatul reușind să 
plece de la fața locului și să se piardă pe străzile din apropiere”. 

În momentul în care inculpatul [...] [...] a reuşit să fugă cu autoturismul marca BMW, a 
zgâriat bara stângă faţă a autoturismului marca Volkswagen Polo cu numărul de înmatriculare [...], 
proprietatea martorei [...], aspect ce rezultă din declaraţia acestei martore, precum şi din procesul - 
verbal de cercetare a locului faptei însoţit de planşe fotografice. 

În ciuda acţiunilor desfăşurate de lucrătorii de poliţie, inculpatul [...] [...] a reuşit să fugă de la 
locul faptei la volanul autoturismului marca BMW, deşi a fost urmărit de membrii celui de-al doilea 
echipaj de poliţie. 

Urmare acestor acţiuni ale inculpatului, persoana vătămată - comisar de poliţie [...] a suferit 
leziuni traumatice la nivelul membrului stâng, leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire 
de corpuri dure şi prin suprasolicitarea articulaţiei gleznei stângi, necesitând pentru vindecare 1 2 -
1 4  zile îngrijiri medicale, astfel cum rezultă din cuprinsul Raportului de constatare medico – legală. 

După ce inculpatul [...] [...] a fugit de la locul faptei, organele de poliţie din cadrul Serviciului 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Constanţa au procedat la verificarea conţinutului cutiei pe care 
inculpata [...] o scosese din portbagajul autoturismului condus de soţul său şi s-a constatat că aceasta 
conţinea 10.000 ţigarete ambalate în 50 de cartoane de ţigări marca ASSOS 1 RED netimbrate, 
provenienţă Grecia destinate vânzării exclusive în magazine DUTY FREE, potrivit procesului - 
verbal și dovada de ridicare a ţigaretelor. 

De remarcat este faptul că autoturismul marca BMW condus de inculpat în acea noapte nu a 
mai fost găsit, fiind înstrăinat de către inculpat unei persoane necunoscute, a cărei identitate nu a 
putut fi stabilită. 

Acesta este şi motivul pentru care, cu ocazia efectuării procedurii reconstituirii faptei (fixată 
prin înregistrarea audio video), a fost necesară utilizarea unui autoturism marca BMW cu 
caracteristici similare celor avute de autoturismul pe care inculpatul 1-a condus în seara zilei de 3 
decembrie 2014  

Fapta inculpaţilor [...] [...] şi [...] care, în seara zilei de 3 decembrie 2014, au deţinut şi 
transportat cantitatea de 10.000 ţigarete de contrabandă constituie infracţiunea de contrabandă prev. 
de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006. 

Potrivit art. 270 alin.1 din Legea nr.86/2006 „Introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice 
mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, 
constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea 
unor drepturi” , iar alin.3 al aceluiaşi articol stabileşte că „sunt asimilate infracţiunii de contrabandă 
şi se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, 
predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal 
cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.”  

Definiţia infracţiunii asimilate infracţiunii de contrabandă a fost clarificată prin Decizia 
nr.32/2015 a Î.C.C.J. pentru rezolvarea de principiu a chestiunii de drept vizând interpretarea 
dispoziţiilor art. 270 alin.3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, care a stabilit că 
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noţiunea de „contrabandă” utilizată de legiuitor în dispoziţiile art.270 alin.3 din Legea nr. 86/2006 
privind Codul vamal al României, în sintagma „cunoscând că acestea provin din contrabandă” 
priveşte contrabanda constând în introducerea în ţară a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate 
sub un regim vamal prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal ori introducerea în ţară 
a acestor bunuri sau mărfuri prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragerea de la 
controlul vamal 

În consecinţă, pentru a exista infracţiunea de contrabandă asimilată prevăzută de art.270 
alin.3 din Legea 86/2006 este necesar ca produsele care se deţin, transportă/comercializează să 
provină din contrabanda prevăzută la art.270 alin.1 şi 2 din aceeaşi lege, iar în cauză nu s-a stabilit 
modalitatea în care au fost introduse în ţară. 

Tribunalul a observat că inculpaţii au fost identificaţi deţinând o cantitate mari de ţigări, 
respectiv 10.000 ţigarete marca Assos 1 Red netimbrate de provenienţă Grecia, pentru care nu au 
prezentat documente de provenienţă (fabricaţie în ţară/import).  

În această situaţie s-a născut o prezumţie relativă de introducere ilegală a ţigărilor pe teritoriul 
ţării, care putea fi răsturnată prin mijloace de probă de către inculpaţi. Imposibilitatea inculpaţilor de 
a prezenta astfel de documente, care să justifice modul legal de introducere a acestor ţigări în ţară 
(sau, eventual, fabricarea lor pe teritoriul României) au determinat ca această prezumţie să se 
transforme în certitudine. 

De altfel, se observă faptul că inculpata [...] a recunoscut integral acuzaţia care i se aduce, iar 
inculpatul [...] [...] nu a negat provenienţa de contrabandă a acestor ţigări. 

Apărările inculpatului [...] [...] referitor la această infracţiune sunt în sensul că nu lui i-au 
aparţinut ţigările, ci inculpatei [...], iar acţiunea sa de deplasare cu autoturismul a reprezentat numai o 
însoţire a coinculpatei. 

Instanţa reţine că acţiunile inculpatului se suprapun peste elementele constitutive ale 
infracţiunii de contrabandă asimilată întrucât inculpatul a cunoscut faptul că transporta ţigări ce 
proveneau din contrabandă, atât din perspectiva declaraţiei acestuia („În seara zilei de 03.12.2014, în 
jurul orelor 2000, soţia mea [...] mi-a solicitat să merg cu aceasta cu maşina, să ducă un bax de ţigări 
Assos la un bărbat pe care aceasta îl cunoştea” cu „scopul de i-l arăta şi a i-l vinde”), cât şi a 
împrejurării că personal a pus baxul cu ţigări Assos în portbagajul maşinii. 

Mai mult, este puţin probabil ca inculpatul să nu fi cunoscut detalii cu privire la acţiunile 
coinculpatei, având în vedere că sunt căsătoriţi, că a participat direct la manipularea baxului de ţigări 
(fără însemne de timbraj) şi la transportul acestuia şi cunoştea că scopul deplasării era acela de a-l 
vinde. 

Ori, art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 sancţionează variante alternative ale elementului 
material (colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea 
şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal), infracţiunea existând 
atât în situaţia comiterii unei singure acţiuni, cât şi în situaţia comiterii mai multor acţiuni din cele 
enumerate de legiuitor, respectiv deţinere şi transport pentru inculpatul [...] [...]. 

În acest sens indicăm faptul că inculpatul a acţionat în calitate de coautor atât la deţinerea 
ţigărilor de contrabandă, cât şi la transportul acestora, acţiunile fiind efectuate concomitent cu cele 
ale inculpatei [...], eforturile lor fiind conjugate şi îmbrăcând forma participaţiei a coautorilor. 

În considerarea acestor aspecte, nu se poate reţine că acţiunile comise de către inculpat ar 
îmbrăca forma infracţiunii de tăinuire prevăzută de art.270 Cod penal, care presupune acţiuni 
ulterioare ale tăinuitorului în raport de infracţiunea de contrabandă prevăzută de art.270 alin.3 din 
Legea 86/2003, distinctă de infracţiunea de contrabandă din care provin bunurile prevăzută de 
art.270 alin.1 şi 2 din Legea nr.86/2006. 
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Extrapolând analiza comparată a celor două infracţiuni, Tribunalul observă că unele din 
variantele alternative ale infracţiunii de contrabandă prevăzută de art.270 alin.3 Legea nr.86/2006, 
respectiv colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea 
şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal pot fi forme speciale 
ale tăinuirii, incriminată de legiuitor în cadrul infracţiunii asimilate de contrabandă (care este o 
infracţiune distinctă, ulterioară şi cu autonomie proprie faţă de reglementările de la alin.1 şi 2 din 
acelaşi articol de lege). 

Astfel, prin „colectare” (art.270 alin.2 Legea nr.86/2006) se înţelege „strângerea la un loc a 
diferite lucruri sau materii și depozitarea lor” conform dexonline, iar sintagma “primire” din art.270 
Cod penal, astfel cum s-a subliniat în doctrina de specialitate, se referă la “a lua bunul în posesie sub 
orice titlu (depozit, gaj)” - prof. Tudorel Toader, Vasile Dobrinoiu); prin „deţinere” (art.270 alin.2 
Legea nr.86/2006) se înţelege “a avea în stăpânire sau în păstrare un bun material” – dexonline, iar 
prin „dobândire” din art.270 Cod penal se înţelege „luarea bunului în stăpânire în mod definitiv”, 
indiferent de modul de dobândire - prof. Tudorel Toader, a deveni „proprietarul bunului” – Vasile 
Dobrinoiu. 

Pentru aceste considerente, constatând că fapta inculpatului [...] [...] care, împreună cu [...], în 
seara zilei de 3 decembrie 2014, a deţinut şi transportat cantitatea de 10.000 ţigarete de contrabandă, 
cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, calificată prin îndeplinirea condiţiei cunoaşterii provenienţei 
din contrabandă a acestora, constituie infracţiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 
86/2006, s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice a acestei infracţiuni în cea de tăinuire 
prev de art.270 Cod penal formulată de inculpat. 

Fapta inculpatului [...] [...] care, în seara zilei de 3 decembrie 2014 fiind depistat de organele 
de poliţie din cadrul Gărzii de Coastă - Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Constanţa deţinând 
10.000 ţigarete de contrabandă, pentru a se sustrage de la tragerea la răspunderea penală pentru 
această infracţiune, deşi a fost somat de comisarul de poliţie [...], aflat în exerciţiul atribuţiilor de 
serviciu ce implică exerciţiul autorităţii de stat, să coboare din autoturismul marca BMW la volanul 
căruia se afla, a pus autoturismul în mişcare efectuând manevre de deplasare spre înapoi şi spre 
înainte apoi a demarat cu ofiţerul de poliţie care se prinsese cu mâinile de corpul lui [...] [...], 
inculpatul efectuând un viraj de apropiere de autoturismul [...] staţionat pe marginea carosabilului 
existând pericolul strivirii ofiţerului de poliţie care s-a desprins de autoturism suferind, în cădere, 
leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 12 -14 zile îngrijiri medicale, constituie 
infracţiunea de ultraj prin tentativă la omor calificat prevăzută de art.257 alin.1 şi 4 Cod penal cu 
aplicarea la art.32 Cod penal raportat la art.188 Cod penal şi art.189 alin.1 lit.c Cod penal.  

Contrar celor susţinute prin actul de sesizare a instanţei, acţiunile desfăşurate de inculpat 
reprezintă o infracţiune unică de ultraj, comisă în modalitatea tentativei la omor calificat. 

Potrivit art.257 alin.1 Cod penal, varianta tip a infracţiunii de ultraj constă în “ameninţarea 
săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea 
corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unui 
funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu 
pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o 
treime”, iar varianta agravată există atunci când oricare dintre faptele anterioare sunt comise asupra 
unui poliţist sau jandarm, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea 
acestor atribuţii. 

Legiuitorul nu a inclus şi forma tentată a infracţiunii de omor în conţinutul infracţiunii de 
ultraj prin raportare la însăşi raţiunile pentru care a înţeles să incrimineze forma tentată a infracţiunii 
de omor în formă simplă sau calificată. Astfel, nu ar fi fost necesară indicarea expresă  a comiterii 
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ultrajului prin infracţiunea de tentativă la omor, atât timp cât se face trimitere în mod expres la 
infracţiunea de omor, care poate avea forma consumată sau tentată, fiind sancţionabilă în ambele 
variante. 

Intenţia legiuitorului nu a fost de a sancţiona de două ori aceeaşi faptă, ci de a instaura un 
regim juridic special pentru infracţiunea de omor (în varianta simplă sau calificată, consumată sau 
tentată) comisă împotriva unui subiect pasiv circumstanţiat – funcţionar public care îndeplineşte o 
funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat/ poliţist/ jandarm aflat în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, urmărind protejarea atât a relaţiilor sociale 
referitoare la respectul datorat autorităţilor de stat şi funcţionarilor din cadrul acestora, cât şi a 
relaţiilor sociale referitoare la viaţa, libertatea psihică, integritatea corporală a funcţionarului public. 

De altfel, nu ar fi în consonanţă cu spiritul legii a se reţine pentru aceeaşi faptă penală un 
concurs ideal între o infracţiune de ultraj comisă prin omor calificat prevăzută de art. 257 alin. 1 şi 4 
Cod penal şi tentativă la omor calificat prevăzută de art. 32 Cod penal în referire la art. 188 Cod 
penal comb. cu art. 189 alin. 1 lit. c Cod penal, atât timp cât urmarea faptei nu s-a materializat în 
suprimarea efectivă a vieţii persoanei vătămate, ci într-o tentativă. 

Această interpretare rezultă şi din analiza modului de redactare a art.257 Cod penal, care nu 
stabileşte o pedeapsă distinctă pentru infracţiunea de ultraj, ci face trimitere la pedeapsa aplicabilă 
prin dispoziţiile ce reglementează infracţiunea asimilată ultrajului, respectiv ameninţarea, lovirea sau 
alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul. 

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatei [...] s-au avut în vedere 
criteriile generale prevăzute de art.74 Cod penal si anume: dispoziţiile din partea generala a Codului 
penal, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, împrejurarea că a deţinut şi transportat 
cunoscând împrejurarea că respectivele mărfuri fuseseră introduse în mod fraudulos pe teritoriul 
României şi, deci, proveneau din contrabandă, acţiuni care se circumscriu laturii obiective a 
infracţiunii incriminate de Codul Vamal; de urmarea produsă şi relaţiile sociale încălcate, prejudiciul 
cauzat la bugetul statului - infracţiunea de contrabandă  prev. de art.270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 
privind Codul vamal fiind o infracţiune de prejudiciu prin care s-a adus atingere relaţiilor sociale 
privind regimul vamal, parte a regimului fiscal.  

Din analiza elementelor de natură a caracteriza persoana inculpatei, instanța constată că 
aceasta are 33 de ani, se află la primul conflict cu legea penală, este căsătorită din anul 2002 cu 
inculpatul [...] [...], are 2 copii minori, a recunoscut comiterea infracțiunii reținută în sarcina sa, 
asumându-și responsabilitatea pentru comiterea acesteia şi accesând procedura simplificată a 
recunoașterii vinovăției, urmând a se aplica reducerea cu 1/3 a limitelor speciale ale pedepsei 
prevăzute de lege, potrivit art.396 alin.10 Cod procedură penală. 

Totodată, s-a dat eficientă circumstanței atenuante prevăzută de art.75 alin.1 lit.d Cod penal 
raportat la art.76 alin.1 Cod penal, respectiv acoperirea integrală a prejudiciului cauzat prin 
infracțiune, având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, respectiv: 

- a achitat suma  de 5.673 lei anterior primului termen de judecată conform chitanței seria 
A/2014 nr.01184399 din 28.01.2015. 

- nu a mai beneficiat niciodată de această circumstanță; 
- infracțiunea comisă nu este exceptată de legiuitor de la beneficiul acestei atenuante. 

Totodată, s-a constatat că sunt întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de art.91 alin.1 Cod 
penal, respectiv pedeapsa aplicată  nu depăşeşte 3 ani închisoare, inculpata nu a mai fost condamnat 
anterior, şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii şi se 
apreciază, în raport de persoana inculpatei, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de 
eforturile depuse de aceasta pentru acoperirea prejudiciului, precum şi de posibilităţile sale de 
îndreptare, astfel cum acestea au fost expuse în evaluarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă 
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Tribunalul Constanţa, că aplicarea pedepsei, chiar fără executare, este suficientă şi nu va comite alte 
infracţiuni. 

Referitor la inculpatul [...] [...], în procesul de individualizare a pedepsei s-au avut în vedere 
criteriile generale prevăzute de art.74 Cod penal si anume: dispoziţiile din partea generala a Codului 
penal, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, împrejurarea că a deţinut şi transportat 
cunoscând împrejurarea că respectivele mărfuri fuseseră introduse în mod fraudulos pe teritoriul 
României şi, deci, proveneau din contrabandă, acţiuni care se circumscriu laturii obiective a 
infracţiunii incriminate de Codul Vamal; de faptul că, în încercarea de a se sustrage cercetării penale 
cu ocazia prinderii sale în flagrant, cu intenţie indirectă, a atentat la viaţa unui poliţist aflat în 
exerciţiul funcţiei,  de urmarea produsă şi relaţiile sociale încălcate, prejudiciul cauzat la bugetul 
statului - infracţiunea de contrabandă  prev. de art.270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul 
vamal fiind o infracţiune de prejudiciu prin care s-a adus atingere relaţiilor sociale privind regimul 
vamal, parte a regimului fiscal, dar şi relaţiilor sociale referitoare la respectul datorat autorităţilor de 
stat şi funcţionarilor din cadrul acestora, cât şi a relaţiilor sociale referitoare la viaţa, libertatea 
psihică, integritatea corporală a poliţistului. 

La întregirea tabloului de natură a determina pedeapsa ce va fi aplicată inculpatului, s-a avut 
în vedere şi aspecte ce ţin de personalitatea acestuia. Astfel, inculpatul [...] [...] este la primul conflict 
cu legea penală, fiind infractor primar, nu a recunoscut elementul subiectiv al faptei comise,  

Tribunalul a reţinut în referire la infracţiunea de contrabandă comisă de către acesta, 
circumstanța atenuantă prevăzută de art.75 alin.1 lit.d Cod penal raportat la art.76 alin.1 Cod penal, 
respectiv acoperirea integrală a prejudiciului cauzat prin infracțiune, având în vedere că sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute de lege respectiv: 

- a achitat suma  de 5.673 lei anterior primului termen de judecată conform chitanței seria 
A/2014 nr.01184399 din 28.01.2015. 

- nu a mai beneficiat niciodată de această circumstanță; 
- infracțiunea comisă nu este exceptată de legiuitor de la beneficiul acestei atenuante. 
 Cu privire la infracţiunea de ultraj prin tentativă la omor calificat prevăzută de art.257 alin.1 
şi 4 Cod penal cu aplicarea la art.32 Cod penal raportat la art.188 Cod penal şi art.189 alin.1 lit.c 
Cod penal, instanţa a apreciat că se impune reţinerea circumstanţei atenuante prevăzută de art.75 
alin.2 lit.b Cod penal raportat la 76 alin.1 Cod penal, reţinând ca împrejurări legate de fapta comisă, 
care diminuează gravitatea infracţiunii, respectiv intenţia indirectă, spontană, nefiind o faptă 
preordinată, dar şi urmările concrete produse asupra integrităţii corporale a persoanei vătămate, care 
a suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 12 -14 zile îngrijiri medicale. 
 Împotriva sentinţei penale nr. 45/05.02.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul penal nr. 484/118/2015 au declarat apel inculpaţii [...] [...] şi [...]. 

 Inculpatul [...] [...] a solicitat achitarea în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală 
pentru infracţiunea prev. de art. 257 alin.1 şi 4 Cod penal cu aplicarea art.32 alin.1 Cod penal 
raportat la art.188 Cod penal şi art.189 alin.1 lit. c Cod penal, iar în cazul în care se reţine că fapta 
există a solicitat schimbarea încadrării juridice în infracţiunea prev. de art. 257 alin. 1,4 Cod penal 
raportat la art. 193 Cod penal; pentru infracţiunea de contrabandă a solicitat achitarea în temeiul 
art.16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, iar în subsidiar schimbarea încadrării juridice în 
infracţiunea de tăinuire prev. de art.270 Cod penal. Se susţine că nu s-a produs un accident de 
circulaţie şi este exclusă acţiunea inculpatului cu autoturismul împotriva persoanei vătămate, iar 
surprinderea inculpatului la scurt timp după comiterea unei infracţiuni prin nerăspundere la 
solicitarea organului de cercetare de a se preda nu constituie nici infracţiunea de ultraj şi nici 
infracţiunea de tentativă de omor; cel mult se poate reţin infracţiunea de ultraj prin lovire, deoarece 
persoana vătămată nu a suferit leziuni grave, nu i-a fost pusă în pericol viaţa, iar inculpatul nu a 
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acţionat cu intenţia de a ucide. S-a invocat că inculpatul nu a cunoscut calitatea de poliţist a 
persoanei vătămate, care a şi acţionat contrar dispoziţiilor legale prin utilizarea armei. Nu se poate 
reţine în sarcina inculpatului nici infracţiunea de contrabandă, întrucât ţigările nu aparţineau acestuia, 
ci soţiei sale, pe care a însoţit-o în vederea valorificărilor ţigărilor, astfel că a săvârşit infracţiunea de 
tăinuire în modalitatea vânzării ţigărilor, iar calitatea de soţ al inculpatei [...] determină pronunţarea 
unei soluţii de încetare a procesului penal pentru infracţiunea de contrabandă. S-a mai solicitat ca în 
cazul reţinerii vinovăţiei pentru infracţiunea prev. de art.  257 alin. 1,4 Cod penal raportat la art. 193 
Cod penal să se aplice o pedeapsă spre minimul special, în condiţiile art. 91 Cod penal. 

Inculpata [...] a solicitat pronunţarea unei soluţii de renunţare la aplicarea pedepsei sau de 
amânare a aplicării pedepsei, susţinând că limitele de pedeapsă ce trebuie avute în vedere sunt cele 
rezultate din aplicarea dispoziţiilor art.396 alin. 10 Cod procedură penală. 

Examinând sentinţa penală apelată prin prisma criticilor formulate de apelanţi, precum 
şi din oficiu, conform art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată că apelurile declarate de 
inculpaţii [...] [...] şi [...] sunt nefondate. 

Prima instanţă a stabilit în mod corect starea de fapt, încadrarea juridică şi vinovăţia 
inculpaţilor [...] [...] şi [...], fiind îndeplinite condiţiile prev. de art. 396 alin. 2 Cod procedură penală 
pentru pronunţarea unei soluţii de condamnare, conform încadrării juridice stabilită de prima 
instanţă. 

Cu referire la inculpatul [...] [...], Curtea reţine că în data de 03.12.2014 persoana vătămată 
[...], ofiţer de poliţie judiciară cu gradul de comisar în cadrul Gărzii de Coastă - Serviciul 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Constanţa, făcea parte dintr-o echipă care desfăşura o 
acţiune pe linia combaterii activităţilor de contrabandă cu ţigări derulate pe raza Municipiului 
Constanţa, în baza planului de acţiune întocmit în acest scop, existând informaţii referitoare la 
activităţile ilicite întreprinse de inculpaţii [...] [...] şi [...], aspecte conformate prin adresa nr. [...] 
din 22 ianuarie 2015 a Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Constanţa - Biroul 
Combaterea Migraţiei Ilegale şi Infracţionalităţii Transfrontaliere. 

Conform art. 7 din O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră este unitatea centrală a Poliţiei de 
Frontieră Române, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială pentru întreaga zonă de 
responsabilitate a poliţiei de frontieră, care exercită conducerea şi răspunde de întreaga activitate a 
poliţiei de frontieră, desfăşoară activităţi de investigare şi cercetare a infracţiunilor deosebit de grave 
circumscrise crimei organizate, migraţiei ilegale şi criminalităţii transfrontaliere comise în zona de 
competenţă teritorială a Poliţiei de Frontieră, precum şi orice alte atribuţii date în competenţa sa prin 
lege. 

Printre atribuţiile Poliţiei de Frontieră Române, care are în structura sa şi Garda de Coastă, se 
numără organizarea acţiunilor pentru descoperirea şi identificarea persoanelor care au încălcat sau 
despre care se deţin date că intenţionează să încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, 
precum şi alte prevederi legale stabilite în competenţă, dar şi desfăşurarea unor activităţi pentru 
constatarea faptelor penale şi, prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române, efectuează cercetări în legătură cu acestea, conform legii (art. 21 din 
O.U.G. nr. 104/2001). 

În condiţiile în care existau date privind implicarea inculpatului [...] [...] în activităţi de 
contrabandă cu ţigări, Garda de Coastă avea competenţa de a organiza acţiunea din data de 
03.12.2014, prin care se încerca descoperirea unor posibile activităţi infracţionale în legătură cu 
încălcarea normelor privind frontiera de stat. 

În acest context a fost organizată acţiunea de supraveghere a acţiunilor desfăşurate de 
inculpaţii [...] [...] şi [...], organele poliţiei de frontieră observând cum la ora  1940 a apărut un 
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autoturism marca BMW înmatriculat în Bulgaria, condus de inculpat, care a parcat 
autoturismul pe str. [...] în dreptul numărului 1; în timp ce inculpatul [...] [...] a rămas la volanul 
autoturismului, cu motorul pornit, inculpata [...] a coborât şi a intrat în imobilul situat pe 
strada [...], iar la scurt timp a ieşit însoţită de martorul [...], după care s-au îndreptat către 
autoturism, iar inculpata a scos din interior o cutie ce conţinea 10.000 ţigarete marca Assos 1Red 
netimbrate de provenienţă Grecia, ambalate în 50 de cartoane. 

Echipa formată din persoana vătămată [...], [...] şi [...], după ce fiecare dintre lucrătorii poliţiei 
de frontieră şi-a pus vesta reflectorizantă şi insigna de serviciu, a avertizat inculpaţii „Stai, Poliția de 
Frontieră”.  

Conform planului stabilit în prealabil, persoana vătămată [...] s-a deplasat către conducătorul 
autoturismului, iar ceilalţi doi colegi către [...] şi [...]. Acest mod de acţiune rezultă din declaraţiile 
persoanei vătămate [...] şi ale martorilor [...] şi [...], dar şi din rapoartele întocmite de lucrătorii 
poliţiei de frontieră şi procesele verbale de cercetare la faţa locului întocmite  la data de 03.12.2014. 

Persoana vătămată declară că, fiind faţă în faţă cu inculpatul aflat în autoturism, i-a cerut 
acestuia să oprească motorul şi să coboare din autoturism, pentru a-i prezenta documentele sale şi ale 
mărfurilor transportate. Deoarece inculpatul a intenţionat să părăsească locul, accelerând 
autoturismul şi efectuând o manevră de mers înapoi, persoana vătămată a sărit asupra lui, după ce a 
deschis portiera autoturismului, ţinându-l de gât; în tot acest timp persoana vătămată îi cerea 
inculpatului să oprească şi să prezinte documentele; inculpatul se ţinea de volan şi s-a aplecat către 
cotieră, astfel că persoana vătămată a pierdut controlul asupra deplasării sale, fiind târât; inculpatul 
deplasat autoturismul către înainte,  spre o mașină parcată pe  trotuar pe sensul opus, timp în care 
persoana vătămată a fost târâtă, neavând control asupra picioarelor. Persoana vătămată a 
conştientizat că poate fi strivit de autoturismul parcat, astfel că i-a data drumul inculpatului şi s-a 
desprins de autoturism, căzând pe bordură, primul impact avându-l piciorul stâng, unde suferit o 
entorsă la gleznă. 

Inculpatul susţine, ca şi în faţa primei instanţei, că nu a avut reprezentarea că persoanele care 
i-a cerut să oprească erau poliţişti, însă apărarea sa este contrazisă de declaraţiile persoanei vătămate 
şi ale martorilor [...] şi [...], dar şi de declaraţiile martorilor [...], [...], [...], [...], care au confirmat că 
persoana vătămată purta o vestă reflectorizantă specifică lucrătorilor de poliţie. Trebuie precizat că 
martorii [...], [...], [...] erau colegi cu persoana vătămată, fiind a doua echipă implicată în 
supravegherea activităţilor inculpatului. Martora [...] este o persoană fără legătură cu acţiunea 
lucrătorilor poliţiei de frontieră, fiind întâmplător în zonă, dar a observat că persoana vătămată purta 
o vestă reflectorizantă specifică lucrătorilor de poliţie. Martorul [...] a declarat că după ce inculpata 
[...] a scos baxul cu ţigări din portbagaj au apărut trei poliţişti cu veste reflectorizante, care au strigat 
„Stai, Poliţia!”. La fel, inculpata [...] a recunoscut că mai multe persoane au venit către ei şi au strigat 
„Stai, Poliţia!”. 

În condiţiile în care persoana vătămată [...] purta vesta reflectorizantă şi întreaga echipă de 
intervenţie a folosit somaţii din care rezulta că este o intervenţie a unor lucrători de poliţie, ce au fost 
auzite de inculpata [...] şi martorul [...], dar şi de [...], persoană care se afla întâmplător în zonă, nu 
poate fi primită apărarea inculpatului în sensul că nu a cunoscut calitatea de poliţist în care a acţionat 
persoana vătămată [...] şi a crezut că sunt persoane care vor să-i sustragă autoturismul.  

Astfel, curtea reţine că inculpatul [...] [...] a avut reprezentarea că este o intervenţie a unor 
lucrători de poliţie, în contextul în care inculpatul desfăşura o activitate infracţională, ceea ce l-a 
determinat să recurgă la acţiuni prin care să-şi asigure scăparea, chiar cu riscul de a pune în pericol 
viaţa unui lucrător de poliţie.  

Atât din declaraţia persoanei vătămate, cât şi a martorului [...], implicaţi direct în derularea 
incidentului, rezultă că, în timp ce [...] îl ţinea de gât pe inculpat, acesta a pus în mișcare mașina, a 



 
 

193

executat o manevră înapoi, atingându-l puțin și pe numitul [...] cu partea din spate a mașinii, după 
care s-a deplasat către înainte, acroşând autoturismul parcat în faţa sa, continuând să plece în viteză 
pentru a-şi asigura scăparea, chiar dacă îl târa pe [...]. În condiţiile în care inculpatul se îndrepta către 
un alt autoturism parcat pe sensul opus, existând riscul ca persoana vătămată să fie strivită, aceasta s-
a desprins de autoturismul condus de inculpat. 

Manevrele efectuate de inculpat au fost observate de martorul [...], care a realizat pericolul în 
care se afla colegul său, motiv pentru care a executat un foc de avertisment în aer şi apoi patru focuri 
asupra pneului din dreapta – față a autoturismului inculpatului, fără a-l face pe acesta să oprească. 
După ce persoana vătămată s-a desprins de autoturismul inculpatului, martorul [...] a mai executat 
trei focuri în pneul din partea dreaptă – spate a mașinii, dar nu am reușit să oprească mașina, iar 
inculpatul a scăpat.  
 Se constată că focurile de armă au fost executate de [...] în timp ce persoana vătămată [...] era 
târâtă de inculpat cu autoturismul, aşa încât susţinerile inculpatului privind utilizarea ilegală a 
armamentului de către poliţişti sunt vădit neîntemeiate. 
 Potrivit art. 32 alin. 1, 2 şi 3 din O.U.G. nr. 104/2001, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, 
poliţistul de frontieră poate folosi arme neletale destinate pentru autoapărare, bastoane din cauciuc 
sau tomfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene şi 
paralizante, cătuşe, câini de serviciu, precum şi alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol 
viaţa sau nu produc o vătămare corporală gravă. Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) se va 
face în mod gradual, după avertizarea prealabilă, atunci când timpul permite, asupra utilizării unor 
asemenea mijloace şi acordarea timpului necesar pentru încetarea acţiunilor şi conformarea la 
solicitările legale ale poliţistului de frontieră. Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) nu trebuie 
să depăşească nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea acţiunilor agresive. 
 În art. 321 alin. 2 din O.U.G. nr. 104/2001 se mai prevede că poliţistul de frontieră poate 
face uz de armă în caz de legitimă apărare sau în stare de necesitate, în condiţiile legii. 
 Totodată, dispoziţiile art. 321 alin. 1 din O.U.G. nr. 104/2001 permit uzul de armă atunci 
când pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva unor violenţe ilegale şi iminente, prin 
care se poate provoca moartea sau rănirea gravă a acesteia, ori pentru a preveni săvârşirea unei 
infracţiuni prin acte de violenţă ce implică o ameninţare gravă asupra vieţii sau integrităţii corporale 
ale unei persoane; împotriva oricărui mijloc de transport folosit de persoana sau persoanele implicate 
în situaţiile prevăzute anterior, precum şi împotriva conducătorului acestuia, care refuză să oprească 
la semnalele regulamentare. 
 Se observă că martorul [...] a utilizat armamentul din dotare împotriva autoturismului condus 
de inculpat, abia după ce a sesizat că inculpatul acţionează într-un mod prin care se poate provoca 
moartea sau rănirea gravă a persoanei vătămate şi a făcut somaţiile obligatorii, de aceea curtea 
apreciază că poliţistul a făcut uz de armă  în condiţii de legalitate şi nu se poate susţine că persoana 
vătămată nu mai beneficiază de protecţia specială conferită de lege funcţionarilor însărcinaţi cu 
exercitarea autorităţii de stat.  
 Persoana vătămată [...] a suferit leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire de 
corpuri dure şi prin suprasolicitarea articulaţiei gleznei stângi, necesitând pentru vindecare 
1 2 - 1 4  zile îngrijiri medicale, conform raportului de constatare medico - legală din 4 
decembrie 2014. Inculpatul a suferit o entorsă la glezna stângă, pentru care a fost imobilizat cu 
o atelă gipsată timp de 7 zile, urmare căderii la sol, după desprinderea de autoturismul 
inculpatului. 
 Persoana vătămată [...] s-a desprins de autoturismul condus de inculpat când a realizat că 
acesta nu intenţionează să oprească şi este în pericol de a fi izbit de un alt autoturism parcat pe sensul 
opus. Chiar dacă acţiunea persoanei vătămate de a se desprinde de autoturism a fost voluntară, a fost 
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determinată de faptul că inculpatul nu dorea să oprească şi de riscul de a fi strivit de un alt 
autoturism, deci urmărea evitarea producerii unor consecinţe mai severe decât cele inerente căderii la 
sol, cu toate că şi în acest caz consecinţele impactului cu solului erau imprevizibile, nefiind excluse 
leziuni traumatice severe. Acţiunea de desprindere a persoanei vătămate de autoturism şi căderea la 
sol sunt consecinţa unor acte proprii ale inculpatului, care a plecat de pe loc, a târât victima, a refuzat 
să oprească şi a efectuat manevre prin care în mod real viaţa victimei a fost pusă în pericol. Astfel, 
toate aceste acţiuni sunt imputabile inculpatului, deoarece persoana vătămată nu a încercat decât să 
minimize consecinţele faptei inculpatului. 

Existenţa intenţiei inculpatului de a ucide victima nu trebuia analizată numai prin prisma 
leziunilor traumatice produse şi a urmărilor acestora, ci trebuia avute în vedere toate circumstanţele 
concrete de săvârşire a faptei, inclusiv rezultatul ce se putea produce în cazul în care victima nu 
acţiona pentru a evita strivirea de un alt autoturism, cu posibilitatea reală de a-şi pierde viaţa. 

Inculpatul [...] [...]  a cunoscut calitatea de poliţist a persoanei vătămate, inculpatul desfăşura 
o activitate infracţională, din comportamentul anterior opririi autoturismului rezultă că era 
prevăzător, anticipând posibile controale ale organelor de poliţie, a plecat de pe loc cu autoturismul, 
a efectuat manevre prin care a încercat să scape de victimă, a mers înapoi şi înainte, a accelerat, iar în 
timpul deplasării se îndrepta către un alt autoturism parcat, ceea ce expunea victima unui risc real, 
iminent de a fi strivit între cele două autoturisme.  

În condiţiile în care victima se ţinea de inculpat, cu portiera deschisă, era târâtă, curtea 
apreciază că inculpatul a avut reprezentarea că prin acest gen de acţiuni este pusă în pericol iminent 
viaţa victimei. Modul de acţiune al inculpatului era apt de a determina în concret uciderea victimei, 
care în final ar fi căzut la sol cu consecinţa producerii unor leziuni ce ar putea conduce la deces. 
Numai conduita prevăzătoare a victimei a făcut ca în concret să nu se producă decesul acesteia.  

Atitudinea subiectivă a inculpatului este caracteristică intenţiei indirecte, deoarece din modul 
de acţiune rezultă că inculpatul a prevăzut că pune în primejdie viaţa victimei, deşi nu a urmărit acest 
rezultat. Primordial pentru inculpat era să-şi asigure scăparea, dar pentru a-şi atinge scopul a apelat la 
acţiuni prin care a pus în primejdie viaţa victimei. Victima nu a avut leziuni traumatice grave şi nici 
nu i-a fost pus în pericol viaţa prin leziunile suferite, însă viaţa a fost pusă în pericol de manevrele 
concrete ale inculpatului, care, în timp ce victima era agăţată de maşină, a plecat de pe loc, a mers 
înapoi-înainte, a accelerat şi s-a deplasat către un alt autoturism parcat, existând pericolul iminent ca 
victima să fie strivită între cele două autoturisme. Toate aceste circumstanţe reliefează starea de 
pericol grav, iminent în care s-a aflat victima, fiind suficient ca la un moment dat să cadă  la o viteza 
de deplasare mai mare a autoturismului ori la impactul cu autoturismul parcat, ceea ce în mod firesc 
cauzează leziuni grave ce pot duce la deces. Doar atitudinea precaută a victimei a făcut să se 
desprindă de autoturism înainte de  ajunge lângă celălalt autoturism ce era parcat, evitând strivirea sa. 
Chiar dacă inculpatul ar fi evitat impactul cu  autoturismul parcat, acesta ar fi mărit viteza de 
deplasare, fiind evident că nu era interesat de siguranţa victimei, ci de asigurarea scăpării, aşa încât şi 
într-o asemenea ipoteza victima era în acelaşi pericol grav şi iminent de a-şi pierde viaţa. 

Este vădit pentru orice persoană cu o minimă experienţă de viaţă, deci inclusiv pentru 
inculpat, că prin târârea unei persoane cu autoturismul urmată de căderea acesteia la sol se pune în 
pericol viaţa victimei, de aceea curtea reţine, întocmai ca şi prima instanţă, că inculpatul a acţionat cu 
intenţia indirectă de a ucide victima. 

Drept urmare, fapta imputată inculpatului există, a fost săvârşită de inculpat cu intenţia 
indirectă  de a ucide şi având reprezentarea că acţionează împotriva unui poliţist aflat în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, motive pentru care întemeiat prima instanţă a apreciat că fapta inculpatului 
[...] [...] întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de ultraj  prin tentativă la omor calificat 
prevăzută de art. 257 alin. 1 şi 4 Cod penal cu aplicarea la art. 32 Cod penal raportat la art. 188 Cod 
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penal şi art.189 alin.1 lit. c Cod penal, nefiind întemeiate criticile inculpatului referitoare la 
inexistenţa faptei şi greşita încadrare juridică a faptei. 

De aceea, nu se poate aprecia că  fapta întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de 
ultraj  prin lovire sau alte violenţe, prin referire la numărul de zile de îngrijiri medicale necesare 
victimei pentru vindecare, dat fiind că atitudinea subiectivă a inculpatului, stabilită pe baza analizei 
tuturor împrejurărilor esenţiale ale incidentului, este specifică intenţiei indirecte de a ucide. 

Cu privire la infracţiunea de contrabandă asimilată, curtea constată că inculpatul [...] [...] a 
transportat împreună cu soţia sa [...] un bax conţinând 10.000 de ţigarete marca Assos 1Red 
netimbrate de provenienţă Grecia, ambalate în 50 de cartoane. Inculpatul a condus autoturismul cu 
care au fost transportate ţigările ce urmau a fi vândute martorului [...]. Deşi inculpatul susţine că nu 
cunoştea provenienţa ţigărilor, ambii inculpaţi încercând să creeze aparenţa că acţiunea de vânzare a 
ţigărilor este exclusiv a inculpatei [...], martorul [...] declară că îl cunoaşte pe inculpatul [...] [...] de 
mai multe luni, cumpărând anterior de la acesta ţigări provenind din contrabandă, după care periodic 
inculpatul îi aducea câte 10-15 cartoane de ţigări de aceeaşi provenienţă. 

Declaraţia martorului [...], dar şi declaraţiile persoanei vătămate [...] şi ale martorilor [...] şi 
[...], arată că inculpatul [...] [...]  era o persoană care  se ocupa frecvent cu activitatea de 
comercializare a ţigărilor provenind din contrabandă, din acest motiv a şi fost organizată acţiunea din 
data de 03.12.2014, aşa încât curtea reţine că inculpatul şi soţia sa au organizat în comun activitatea 
de transport a ţigărilor de contrabandă şi încercarea de a vinde ţigările către  martorul [...], inculpatul 
cunoscând foarte bine provenienţa ilicită a ţigărilor transportate în scopul vânzării. Astfel, în 
mod corect a reţinut prima instanţă că inculpaţii [...] [...]  şi [...] au acţionat în calitate de coautori 
atât la deţinerea ţigărilor de contrabandă, cât şi la transportul acestora, acţiunile fiind conjugate, 
specifice formei de participaţie a coautoratului. Este real că în această ipoteză menţionată şi de prima 
instanţă ar fi trebuit reţinută forma agravată prev. de art. 274 din Legea nr. 86/2006, dar această 
neregularitate le profită inculpaţilor şi nu poate fi înlăturată în apelul acestora, pentru a respecta 
principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac prev. de art.   418 alin. 1 Cod procedură penală. 

În art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 este incriminată contrabanda asimilată ca fiind 
colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi 
vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea 
provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. 

Inculpatul susţine că fapta descrisă anterior întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 
de tăinuire prev. de art. 270 Cod penal, în modalitatea înlesnirii valorificării ţigărilor. 

Constituie infracţiunea de tăinuire prev. de art. 270 Cod penal primirea, dobândirea, 
transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a 
prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea 
penală, chiar fără a cunoaşte natura acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu 
amendă. 

Este real că prin transportarea ţigărilor se înlesnea vânzarea ţigărilor către martorul [...], însă 
în condiţiile în care fapta de înlesnire are ca obiect bunuri care trebuie plasate sub un regim vamal 
şi care  provin din contrabandă este incidentă norma specială de incriminare prev. de art. 270 alin. 3 
din Legea nr. 86/2006, iar nu norma generală prev. de art. 270 Cod penal. 

În considerentele Deciziei în interesul legii nr. 17 din 18 noiembrie 2013 (prin care s-a decis 
că fapta de a deţine în afara antrepozitului fiscal produse accizabile supuse marcării, fără a fi marcate 
sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limitele prevăzute de lege, cunoscând că 
acestea provin din contrabandă, constituie infracţiunea prevăzută în art. 270 alin. (3) din Legea nr. 
86/2006 privind Codul vamal al României) s-a precizat că, în considerarea sustragerii de la plata 
taxelor datorate statului, prin art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al 
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României, legiuitorul a incriminat o formă de tăinuire a bunurilor provenind din contrabandă, având 
aceleaşi cerinţe referitoare la obiectul juridic cu cele de la infracţiunea de contrabandă. 

Aceste considerente vin să întărească aprecierea că fapta comisă de inculpatul [...] [...] este o 
formă specială de tăinuire, care se încadrează în conformitate cu regimul juridic derogatoriu stabilit 
prin art.  270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, nefiind aplicabile prevederile generale din Codul 
penal, ca o consecinţă a principiului specialia generalibus derogant care impune înlăturarea de la 
aplicare a legii generale ori de câte ori există o dispoziţie specială. 

Ca atare, nu este întemeiată solicitarea inculpatului de schimbare a încadrării juridice din 
infracţiunea prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 în infracţiunea prev. de art. 270 alin. 1 
Cod penal. Nereţinând incidente dispoziţiile art. 270 alin. 1 Cod penal, nu se poate analiza nici 
aplicarea cauzei de nepedepsire prev. de art.270 alin. 3 Cod penal, care ar fi putut determina 
încetarea procesului penal în temeiul art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală. 

În ceea ce priveşte individualizarea pedepselor aplicate inculpatului [...] [...], curtea 
constată că prima instanţă a aplicat pentru infracţiunea prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 
86/2006 pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare, egală cu minimul special prevăzut de lege pentru 
această infracţiune şi redus în condiţiile art. 76 alin. 1 Cod penal, urmare reţinerii circumstanţei 
atenuantei prev. de art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal. 

Infracţiunea de ultraj prin tentativă la omor calificat prevăzută de art. 257 alin. 1 şi 4 Cod 
penal cu aplicarea la art. 32 Cod penal raportat la art. 188 Cod penal şi art.189 alin.1 lit. c Cod penal 
este pedepsită cu închisoarea de la 11 ani şi 3 luni închisoare la 15 ani închisoare. Aceste limite 
speciale se determină luând în considerare dispoziţiile art. 257 alin. 1,4 Cod penal, în raport de care 
omorul săvârşit asupra unui poliţist sau jandarm, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în 
legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea 
infracţiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate. 

Infracţiunea de omor calificat prev. de art.189 Cod penal este pedepsită cu închisoarea de la 
15 la 25 ani, iar prin aplicarea dispoziţiilor art. 257 alin. 4 Cod penal rezultă limite cuprinse între 22 
ani şi 6 luni şi 30 ani închisoare, fără a se depăşi limita de 30 ani, care constituie maximul general al 
pedepsei închisorii, conform art. 60 Cod penal. 

Întrucât infracţiunea este în formă tentată, limitele speciale se reduc cu jumătate, potrivit art. 
33 alin. 2 Cod penal. Aşadar, limitele speciale de pedeapsă pentru infracţiunea prev. de art. 257 alin. 
1 şi 4 Cod penal cu aplicarea la art. 32 Cod penal raportat la art. 188 Cod penal şi art.189 alin.1 lit. c 
Cod penal sunt cuprinse între 11 ani şi 3 luni închisoare şi 15 ani închisoare. 

Şi pentru infracţiunea de ultraj prin tentativă la omor calificat a fost reţinută o circumstanţă 
atenuantă, cea prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, deci limitele speciale de pedeapsă se mai 
reduc cu o treime, potrivit art. 76 alin. 1 Cod penal, rezultând limite speciale de pedeapsă cuprinse 
între 7 ani şi 6 luni închisoare şi 10 ani închisoare.  

Se constată că prima instanţă a aplicat inculpatului [...] [...] o pedeapsă nelegală pentru 
infracţiunea de ultraj prin tentativă la omor calificat, de doar 7 ani şi 5 luni închisoare, în condiţiile în 
care minimul special redus este de 7 ani şi 6 luni închisoare. Este evident că nu s-ar putea aplica o 
pedeapsă mai mică inculpatului pentru infracţiunea de ultraj prin tentativă la omor calificat, în 
condiţiile în care aceasta este oricum sub minimul special redus. Neregularitatea menţionată îi profită 
inculpatului, în considerarea dispoziţiilor art. 418 alin. 1 Cod procedură penală şi nu poate fi 
remediată de instanţa de apel. 

Analiza anterioară arată că pedepsele aplicate inculpatului [...] [...] nu pot fi reduse, iar 
pedeapsa rezultantă de 7 ani, 10 luni şi 10 zile nu poate fi executată decât în condiţii de privare de 
libertate. 
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Cu referire la inculpata [...], curtea reţine că aceasta a recunoscut comiterea faptei, solicitând 
judecarea potrivit procedurii prevăzută de art. 375 Cod procedură penală privind judecata în cazul 
recunoaşterii învinuirii, exclusiv pe baza mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire 
penală, care în speţa prezentă oferă elemente suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare  
a cauzei. 

În sarcina inculpatei s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. 3 
din Legea nr. 86/2006, constând în aceea că în seara de 3 decembrie 2014, împreună cu soţul său 
[...] [...], a deţinut şi transportat cantitatea de 10.000 ţigarete de contrabandă. 

Infracţiunea prev. de art. art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 este pedepsită cu închisoarea de 
la 2 la 7 ani. Prima instanţă a aplicat inculpatei o pedeapsă de 1 an închisoare, în condiţiile art. 91 
Cod penal privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. Urmare reţinerii în favoarea 
inculpatei şi a circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal, ce a determinat 
reducerea limitelor speciale de pedeapsă cu încă o treime, potrivit art. 76 alin. 1 Cod penal, rezultând 
limite speciale cuprinse între 1 an şi 4 luni închisoare şi 4 ani şi 8 luni închisoare. Prin aplicarea şi a 
cauzei de reducere a limitelor de pedeapsă prevăzută de art. 396 alin. 10 Cod procedură penală 
rezultă limite speciale cuprinse între 10 luni şi 20 zile închisoare şi 3 ani, 1 lună şi 10 zile închisoare. 

În condiţiile în care limitele speciale prevăzute de lege pentru infracţiunea prev. de art. art.270 
alin.3 din Legea nr.86/2006 sunt cuprinse între 2 şi 7 ani închisoare, nu este permisă pronunţarea 
unor soluţii de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei. 

Potrivit art. 80 alin. 1 lit. d Cod penal, nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei 
dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 5 ani. 

În art. 83 alin. 2 Cod penal se prevede că nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei 
dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare. 

Noţiunea de „pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită” se interpretează prin 
raportare la dispoziţiile art. 187 Cod penal, potrivit cu care „prin pedeapsă prevăzută de lege se 
înţelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârşită în forma consumată, 
fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei”. 

Astfel, în stabilirea posibilităţii de a dispune renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea 
aplicării pedepsei nu prezintă relevanţă că în favoarea inculpatei au fost reţinute două cauze de 
reducere a pedepsei, instanţa fiind obligată să se raporteze la limitele speciale de pedeapsă prevăzute 
în norma de incriminare, fără a ţine seama de cauzele de reducere sau de majorare a pedepsei. 

Aceeaşi interpretare este dată şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care în mai multe decizii 
a apreciat că nu se au în vedere cauzele de reducere sau de majorare a pedepsei. Prin Decizia nr. 
7 din 26 mai 2014, Înalta Curte de Casaţie și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept in materie penală a stabilit că, in aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul 
penal, in cazul infracțiunilor continuate, prin sintagma „maxim special prevăzut de legea nouă pentru 
infractiunea săvârșită” se ințelege maximul special prevăzut de lege pentru infracțiune, fără luarea in 
considerare a cauzei de majorare a pedepsei prevăzută pentru infracțiunea continuată.  De asemenea, 
prin Decizia nr. 8 din 26 mai 2014, Inalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept in materie penala a statuat că, in aplicarea legii penale mai favorabile după 
judecarea definitivă a cauzei, potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal, la maximul special prevazut de 
legea noua pentru infracțiunea săvârșită nu se vor lua in considerare circumstanțele atenuante sau 
agravante reținute condamnatului si care apar valorificate in pedeapsa concretă, atunci când se 
compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă. Prin Decizia nr. 14 din 16 
iunie 2014 pentru dezlegarea in principiu a problemei de drept s-a stabilit ca, in aplicarea legii penale 
mai favorabile, dupa judecarea definitiva a cauzei, potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal, atunci 
cand se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă, nu se va lua in 
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considerare cauza specială de reducere a pedepsei prevăzută de art. 320^1 alin. 7 din Codul de 
procedură penală anterior, reținută condamnatului și valorificată in pedeapsa concreta.  

În consecinţă, inculpatei nu i se pot aplica dispoziţiile privind renunţarea la aplicarea pedepsei 
sau amânarea aplicării pedepsei, deoarece maximul special pentru infracţiunea prev. de art. 270 
alin.3 din Legea nr.86/2006  este de 7 ani închisoare. 

Se constată, aşadar, că toate criticile formulate de inculpaţii [...] [...] şi [...] sunt neîntemeiate. 
Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală curtea va 

respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii [...] [...] şi [...] împotriva sentinţei penale nr. 
45/05.02.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 484/118/2015. 

În baza art. 241 alin. 1 lit. c Cod procedură penală se va constata încetată de drept măsura 
preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul [...] [...], având în vedere soluţionarea 
definitivă a cauzei prin pronunţarea unei soluţii de condamnare. 

Decizia penală nr. 573/P/13.05.2016 
Judecător redactor Marius Damian Mitea 

 

25. Infracțiuni la legi speciale – contrabandă (Legea nr. 86/2006). Necunoașterea 
de către inculpat a faptului că este interzisă producerea de țigarete în afara 
antrepozitului fiscal. Culpă fără prevedere. 

 
Potrivit alin. 3 al art. 270 din Legea nr. 86/2006, sunt asimilate infracţiunii de contrabandă, 

colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea 
bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din 
contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. 

Împrejurarea că inculpatul avea cunoştinţă de faptul că ţigările achiziţionate și deţinute la locuinţa 
sa provin din contrabandă, reiese din faptul că fiind fumător, inculpatul avea cunoştinţă că ţigările timbrate 
aflate la vânzare in comerţ au preţul de achiziţie mult mai mare, pe când cel al unui pachet de ţigări 
netimbrat care provine din contrabandă și care nu poate fi achiziţionat din comerţ, decât în mod clandestin, 
are un preţ inferior de vânzare, aproximativ ½ din preţul celor aflate la vânzare în comerţ. 
 În ceea ce priveşte infracţiunea prev. la art.296 ind.1 alin.1 lit.b din Legea nr.571/2003, se are în 
vedere că pentru fapta imputată inculpatului, legiuitorul impune comiterea acesteia cu intenţie directă, în 
sensul producerii de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare (ţigări) în afara 
unui antrepozit fiscal autorizat de către o autoritate competentă. 

 
Art.296 ind.1 alin.1 lit.b din Legea nr.571/2003 

Art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal 
Art. 16 alin. 4 lit. b Cod penal 

 

 Prin sentinţa penală nr. 1049/26.08.2015 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul penal 
nr. …/327/2014, s-au hotărât următoarele: 

„În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit.b teza a II-a Cod proc.pen., dispune achitarea 
inculpatului [...] pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.296 ind.1 alin.1 lit.b din Legea 
nr.571/2003, privind producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de 
antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă. 
 În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit.b teza I Cod proc.pen., dispune achitarea 
inculpatului [...] pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 privind 
colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi 
vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea 
provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. 
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 În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit.b teza I Cod proc.pen., dispune achitarea 
inculpatului [...] pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 privind 
colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi 
vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea 
provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. 
 Respinge măsura de siguranţă a confiscării speciale, ca nefondată. 
 În temeiul art.275 alin.3 Cod proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. 

În temeiul art.274 alin.1 cod proc.pen. teza a II-a, cheltuielile judiciare în sumă de 200 lei 
reprezentând onorariul de avocat, rămân în sarcina statului.” 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele : 
„Prin rechizitoriul nr.3803/327/2014 din data de 27.02.2015 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Tulcea, au fost trimişi în judecată:  
- inculpatul [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, prin deţinere de bunuri 

sau mărfuri, respectiv ţigări, care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin 
din contrabandă, prev. de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006. 

- inculpatul [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 
1.- contrabandă, prin deţinere de bunuri sau mărfuri, respectiv ţigări, care trebuie plasate sub 

un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art.270 alin.3 din Legea 
nr.86/2006 

2.- producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare înafara 
unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art.296 ind.1 alin.1 lit.b din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

ambele cu aplicarea art.38 Cod penal. 
  Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe, la data de 05.03.2015, sub 
nr.1828/327/2013. 
 A fost ataşat dosarul penal nr.3803/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea. 
 Prin actul de sesizare al instanţei, s-au învederat următoarele :   
 La data de 20.08.2014 a fost înregistrată sesizarea din oficiu a organelor de urmărire penală 
din cadrul l.P.J. Tulcea - S.I.F. cu privire la săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 270 al. 3 din 
Legea nr. 86/2006, fapta constând în aceea că numiţii [...] şi [...], din loc. [...], jud. Tulcea, procură şi 
deţin la domiciliile lor diferite cantităţi de ţigări de contrabandă, provenind din Republica Moldova, 
pe care le folosesc pentru consumul zilnic al ciobanilor tocmiţi de aceştia să lucreze la stâna de 
animale deţinută în extravilanul com. [...], 
 Faţă de cele constatate, prin Ordonanţa din data de 20.08.2014 s-a dispus începerea urmăririi 
penale pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prin deţinere de bunuri sau mărfuri (ţigări) care 
trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă, faptă prev. şi ped. 
de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006, constând în aceea că, două persoane care locuiesc în satul 
[...], com. [...], jud. Tulcea procură ţigări de contrabandă netimbrate, diferite mărci, care ulterior sunt 
date zilnic pentru fumat ciobanilor angajaţi la o stână de oi. 
 În cursul urmăririi penale, Judecătoria Tulcea a autorizat la data de 25.08.2014 efectuarea de 
percheziţii domiciliare la locuinţele numiţilor [...] şi [...] din sat [...], com. [...], jud. Tulcea. 
 În urma efectuării percheziţiilor domiciliare, în baza mandatelor de percheziţie nr. 47 şi 48 
din 25.08.2014, la locuinţa inculpatului [...] au fost identificate şi ridicate în vederea continuării 
cercetărilor, un număr de: 
- 50 pachete de ţigări sigilate, marca „FAST”, netimbrate, 
-10 pachete de ţigări sigilate marca „GOLDEN GATE”, netimbrate, 
-10 pachete de ţigări marca „BLUE”, netimbrate, toate provenind din contrabandă. 
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 De asemenea, de la locuinţa inculpatului [...], în urma percheziţiei efectuate au fost 
identificate şi ridicate pentru cercetări un pachet de la ţigări marca „MARBLE”, fară ţigarete, 
netimbrat, şi un dispozitiv electric marca „CARTEL", pentru fabricat ţigarete, precum şi cantitatea de 
770 tuburi cu filtru pentru ţigarete şi circa 2 grame fragmente vegetale uscate, mărunţite, cu aspect şi 
miros de tutun. 
 La stâna de oi a susnumiţilor situată în extravilanul localităţii [...], asupra martorului [...] a 
fost identificat şi ridicat pentru cercetări un pachet de ţigări marca ,.MERIDIAN”, netimbrat, 
desigilat, cu un număr de 15 ţigarete aceeaşi marcă. 
 Toate aceste bunuri au fost ridicate şi depuse la camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Tulcea 
conform Dovezii … din 29.08.2014. 
 Cu privire la cele constatate în urma percheziţiei efectuate, inculpatul [...] a precizat că 
pachetele de ţigări provin de la rude şi prietenii care lucrează în Grecia, cu ocazia sărbătorior de 
iarnă, fără a plăti vreo sumă de bani pentru acestea, inculpatul precizând că şi el este fumător iar o 
parte dintre acestea le-a dat şi ciobanilor de la stâna de animale, pentru a fi fumate. 
 Cu privire la cele 15 ţigarete găsite în pachetul de ţigări marca „MERIDIAN” găsite asupra 
ciobanului [...], martorul a declarat că a primit pachetul de ţigări în dimineaţa aceleiaşi zile, pentru 
fumat, de la [...], primind şi anterior astfel de ţigări, inclusiv marca „FAST”. 
 La rândul său, inculpatul [...], privitor la pachetul de la ţigări marca „MARBLE” netimbrat, a 
precizat că la data de 16.08.2014 acesta a cumpărat 5 asemenea pachete de ţigări, din piaţa „[...]” din 
mun. Constanţa, de la o persoană necunoscută cu preţul de 8 lei/pachet pentru a le fuma, întrucât 
acestea erau mai ieftine decât cele din comerţul legal. 
 În legătură cu dispozitivul electric de fabricat ţigarete şi tuburile cu filtru pentru ţigarete, 
marca „CARTEL”, precum şi cantitatea de aproximativ 2 grame de tutun mărunţit, susnumitul a 
precizat că în cursul lunii aprilie 2014 a cumpărat de pe internet dispozitivul în cauză şi o cutie cu 
1.000 de tuburi cu filtru pentru ţigarete marca „CARTEL”, ocazie cu care a primit şi o punguţă cu 50 
grame tutun mărunţit, plătind pentru toate bunurile achiziţionate suma de 326 lei. 
 Tutunul primit a fost folosit de către inculpat la fabricarea a circa 50 ţigarete. 
 În legătură cu cele aprox. 2 grame de tutun identificate, [...] a precizat că acestea provin dintr-
o cantitate de tutun primită de la numitul [...], o rudă din …, pe care apoi l-a mărunţit personal şi a 
fabricat un număr de circa 15-16 ţigarete, în acelaşi mod. 
 Inculpatul a recunoscut şi faptul că nu este autorizat de autoritatea competentă pentru 
producerea de produse accizabile. 
 Martorul [...] a declarat că a primit pachetul de ţigări marca “MERIDIAN” identificat asupra 
acestuia în data de 26.08.2014, în dimineaţa aceleiaşi zile, pentru fumat de la [...], primind şi anterior 
astfel de produse, inclusiv marca „FAST”. 
 De asemenea, martorul [...] a precizat că în primăvara anului 2014 a fost sunat de unchiul său, 
[...], acesta cerându-i nişte tutun întrucât îşi cumpărase de pe internet o maşină de făcut ţigarete şi 
vroia să-i facă o probă. Acesta a mai precizat că a avut plantat, în urmă cu un an de zile, în curte, 
nişte tutun de probă. Întrucât mai avea la momentul respectiv acasă puţin tutun, i-a trimis acestuia 
nişte tutun, fără a putea preciza cantitatea. 
 Inculpatul [...] a recunoscut faptul că a achiziţionat dispozitivul electric marca „CARTEL” 
pentru fabricarea de ţigarete şi că în acest sens a şi fabricat un număr de 66 de ţigarete, deşi nu era 
autorizat de autoritatea fiscală competentă pentru producerea de produse accizabile. 
 Conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 874/I1/2/20I4 din 26.09.2014 întocmit 
de către specialiştii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, prejudiciul 
produs în cauză prin fapta săvârşită de inc. [...] este de 801 lei. 
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 Prejudiciul astfel stabilit a fost achitat de către inculpaţi conform chitanţelor seria [...] şi [...], 
ambele din data de 14.10.2014 emise de Trezoreria Mun. Tulcea. 

În cursul cercetării judecătoreşti,  
În temeiul art.378 Cod proc.pen., la data de 10.06.2015, au fost audiaţi cei doi inculpaţi.  
[...] a declarat faptul că, urmare a percheziţiei domiciliare, au fost găsite 71 pachete de ţigări, 

pe care le-a primit de la rudele sale care lucrează în Grecia. Acesta a precizat că este fumător, dar nu 
unul înrăit şi că pachetele de ţigări le-a strâns în timp; nu comercializează ţigări.  

Este adevărat că, inculpatul [...] nu a făcut dovada provenienţei pachetelor de ţigări 
netimbrate, însă nu se poate omite aspectul că inculpatul nici nu era obligat să facă vreo dovadă în 
acest sens. 

[...] a declarat că a cumpărat dintr-o piaţă din mun.Constanţa, 5 pachete de ţigări Marble, 
netimbrate, întrucât erau mai ieftine. La momentul percheziţiei domiciliare, a fost depistat doar un 
pachet de ţigări Marble, care însă era gol, întrucât fumase ţigaretele. Inculpatul a mai precizat că a 
cumpărat, prin intermediul internetului, un aparat de confecţionat ţigarete, un pachet de tutun şi un 
pachet de tuburi cu filtru. Fiind o tranzacţie on-line, şi întrucât nu exista nicio restricţie privind 
achiţionarea acestor produse, nu a cunoscut că fapta de a-şi confecţiona ţigările, ar constitui 
infracţiune. 

În temeiul art.374 alin.7 Cod procedură penală, mijloacele de probă administrate în cursul 
urmăririi penale nu au fost readministrate, întrucât nu au fost contestate în procedura camerei 
preliminare. 

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, se reţin 
următoarele: 
 În fapt: 
 Urmare a procesului-verbal de sesizare din oficiu, din data de 20.08.2014, prin Ordonanţa din 
aceeaşi dată, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prin 
deţinere de bunuri/mărfuri (ţigări) ce trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin 
din contrabandă – faptă prev. de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006, constând în aceea că două 
persoane care locuiesc în loc. [...], jud.Tulcea, procură ţigări netimbrate, de diferite mărci, în cantităţi 
mari, fiind remise ciobanilor fumători.  
 În baza mandatelor de percheziţie domiciliară nr.47 şi 48 din 25.08.2014, emise de 
Judecătoria Tulcea, s-au efectuat percheziţii la domiciliile celor doi inculpaţi. 
 Potrivit proceselor-verbale întocmite cu ocazia percheziţiilor, la domiciliul inculpatului [...] 
au fost găsite: 5 cartoane de câte 10 pachete ţigări marca „5 Fast American Blend”, 1 carton cu 10 
pachete de ţigări cu inscripţia „Golden Gate Blue Blend” şi 1 carton cu 10 pachete de ţigări cu 
inscripţia „Blue” – toate neavând aplicat nici un timbru; la domiciliul inculpatului [...] s-a găsit: 1 
pachet gol de ţigarete marca „Marble” având inscripţia „For duty free sale only”, o cutie de carton cu 
inscripţia „Rolling Machine”, în care se afla o pungă ce conţinea fragmente vegetale de tutun (2 
grame), un aparat electric de fabricat ţigarete, o cutie de carton de culoare albă inscripţionată 
„Cartel” ce conţinea 770 de tuburi cu filtru. 
 Bunurile descrise anterior au fost ridicate de organele de poliţie şi depuse la Camera de 
corpuri delicte a IPJ Tulcea, conform dovezii nr. …/29.08.2014. 
 Din declaraţia martorului [...] rezultă că acesta este cioban la stâna deţinută de fraţii [...], de 
aprox.3 luni, fiind remunerat cu 700 lei/lună, mâncare, băutură şi 1 pachet de ţigări/zi. A primit 
ţigările de la [...] (marca „Fast”şi Meridian” - netimbrate). La data de 26.08.2014 a primit un pachet 
de ţigări marca „Meridian”, care a fost predat organelor judiciare cu 15 ţigarete rămase.  
 Din declaraţia martorului [...] a rezultat că a remis unchiului său, [...], tutun pe care îl 
cultivase personal în curtea proprie. 
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 Referitor la infracţiunea prev. la art.296 ind.1 alin.1 lit.b din Legea nr.571/2003: 
 Potrivit textului normativ, anterior indicat, producerea de produse accizabile ce intră sub 
incidenţa regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea 
competentă, constituie infracţiune ce se pedepseşte cu înschisoare de la 2 la 7 ani. 
 Accizele sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului tutunului 
prelucrat (conform art.206 ind.2 lit.b Cod fiscal). 
 Conform art.206 ind.3 pct.2-4 Cod fiscal - producţia de produse accizabile reprezintă orice 
operaţiunea prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau transformate sub orice formă. 
Antrepozitarul autorizat este persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă, în 
cadrul activităţii sale, să producă, să transforme, să deţină, să primească sau să expedieze produse 
accizabile în regim suspensiv de accize într-un antrepozit fiscal. Antrepozitul fiscal este locul în 
care produsele accizabile sunt produse, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim 
suspensiv de accize de către un antrepozitar autorizat în cadrul activităţii sale. 
 Din dispoziţiile art.206 ind.6 alin.1 raportat la art.206 ind.7 lit.c Cod fiscal, rezultă că acciza 
devine exigibilă, la momentul eliberării pentru consum, care presupune inclusiv producerea de 
produse accizabile, inclusiv neregulamentară, înafara unui regim suspensiv de accize. 
 Dacă în ceea ce priveşte producţia de bere, vinuri şi băuturi fermentate (altele decât berea şi 
vinul) realizată în gospodăriile individuale pentru consumul propriu – legiuitorul a prevăzut în mod 
expres excluderea acestora de la plata accizelor, nu acelaşi tratament juridic se aplică şi producerii de 
ţigarete. La art.206 ind.21 alin.9 Cod fiscal s-a prevăzut faptul că producerea de produse accizabile, 
în afara antrepozitului fiscal, este interzisă. Mai mult decât atât, la art.206 ind.23 Cod fiscal, 
legiuitorul a reglementat condiţiile de autorizare, inclusiv pentru persoane fizice. 
 Văzând însă dispoziţiile art.177 Cod fiscal, privitoare la modul de calcul al accizei (care 
presupune aplicarea unui procent asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate 
pentru consum) nu se poate atrage decât concluzia că ţigaretele sunt accizate doar în procesul de 
comercializare care include toate operaţiunile conexe (producere, deţinere, etc.).  
 Prin urmare, atunci când legiuitorul a prevăzut faptul că inclusiv persoanele fizice se 
autorizează ca şi antrepozitar, s-a referit la persoanele fizice care desfăşoară o activitate economică 
cu produse accizabile. 
 Situaţia persoanelor fizice care îşi produc ţigaretele pentru consum propriu nu a fost avută în 
vedere de legiuitor şi de aceea nu este reglementată.  
 Inculpatul [...] a achiziţionat un aparat de confecţionat ţigarete şi un pachet de tuburi de 
ţigarete (pentru care nu există interdicţie de comercializare), ocazie cu care a primit de la furnizor şi 
un pachet de 50 grame de tutun – în scopul de a-şi confecţiona singur ţigările, întrucât procedând de 
această manieră, costul era mult mai redus. A confecţionat astfel aprox. 50 ţigarete. Ulterior, i-a 
solicitat unei rude ([...]) câteva frunze de tutun, pe care le-a mărunţit, confecţionând alte aprox. 16 
ţigarete.    
 Scopul urmărit de inculpat a fost acela de a-şi reduce cheltuielile aferente acestui viciu al 
fumatului, necunoscând aspectul că producerea de ţigarete în afara antrepozitului fiscal este interzisă 
(şi constituie infracţiune), tocmai în consideraţia faptului că produsele pe care le-a achiziţionat nu 
erau restricţionate la comercializare (aparatul de confecţionat ţigaretele, tuburile goale de ţigarete, 
tutunul). 
 De aceea, sub aspectul vinovăţiei inculpatului, nu se poate reţine decât culpa fără prevedere, 
în sensul art.16 alin.4 lit.b Cod penal. Adică, inculptul nu a prefigurat rezultatul faptei sale 
(prejudicierea bugetului de stat prin neplata accizei) deşi trebuia sau putea să îl prevadă. 
 Referitor la infracţiunea prev. la art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal: 
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 Potrivit art.270 alin.1 din Legea nr.86/2006 - introducerea sau scoaterea din ţară, prin orice 
mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, 
constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea 
unor drepturi. 
 Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă - colectarea, deţinerea, producerea, transportul, 
preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie 
plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate 
săvârşirii acesteia (art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006). 
 Din interpretarea acestor prevederi legale, rezultă că infracţiunea prev. la alin.3 este 
corelativă şi subsecventă infracţiunii prev. la alin.1, întrucât latura subiectivă a infracţiunii este 
dependentă de preexistenţa infracţiunii de contrabandă. 
 Referitor la inculpatul [...], prin rechizitoriu s-a învederat faptul că în perioada 16-25.08.2014 
acesta a procurat şi deţinut un număr de 5 pachete de ţigări marca „Marble” netimbrate, provenind 
din contrabandă. 
 Acuzarea se întemeiază pe însăşi declaraţia inculpatului care a susţinut că a cumpărat 5 
pachete de ţigări din piaţa „[...]” din mun. Constanţa de la o persoană necunoscută, cu preţul de 8 
lei/pachet, pentru consumul propriu, întrucât acestea erau mai ieftine decât cele din comerţul legal. 
 Din procesul-verbal întocmit cu ocazia percheziţiei domiciliare rezultă că pachetul (gol) de 
ţigări găsit la domiciliul inculpatului [...], marca „Marble”, conţinea inscripţia „For duty free sale 
only”. 
 Or, presupunerea rezonabilă nu poate fi decât aceea că pachetul/pachetele de ţigări 
achiziţionate de inculpat proveneau dintr-un magazin duty-free . Revânzarea acestor ţigări nu poate 
constitui element material al conţinutului constitutiv al infracţiunii de contrabandă şi atunci nu poate 
fi atrasă nici presupunerea că ţigările ar proveni din contrabandă.  
 Nu există nicio dovadă din care să rezulte că pachetul/pachetele de ţigări „Marble” ar proveni 
din contrabandă şi cu atât mai puţin că inculpatul ar fi cunoscut această situaţie. În niciuna din 
declaraţiile inculpatului acesta nu a susţinut că ar fi cunoscut că ţigările proveneau din contrabandă. 
 Date fiind aceste împrejurări, simplul fapt al procurării/deţinerii celor 5 pachete de ţigări care 
nu au fost plasate sub regim vamal – nu constituie infracţiune. 
 În ceea ce-l priveşte pe inculpatul [...], acesta a susţinut pe tot parcursul procesului penal 
faptul că ţigările în speţă provin de la rudele şi prietenii acestuia din Grecia. 
    Urmare a percheziţiei la domiciliul inculpatului [...] au fost depistate: 5 cartoane de câte 10 
pachete ţigări marca „5 Fast American Blend”, 1 carton cu 10 pachete de ţigări cu inscripţia „Golden 
Gate Blue Blend” şi 1 carton cu 10 pachete de ţigări cu inscripţia „Blue” – toate neavând aplicat nici 
un timbru. 
 Or, simplul fapt că ţigările sunt netimbrate nu atrage în mod automat concluzia că acestea 
provin din contrabandă. 
 Organele de urmărire penală ar fi trebuit să probeze că respectivele pachete de ţigări provin 
din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. 
 Cum nu există nicio dovadă în acest sens, şi întrucât condamnarea unei persoane nu se poate 
întemeia pe presupuneri, soluţia care se impune este achitarea inculpatului. 
 Ţigările nu sunt mărfuri interzise pentru comercializare, însă provenienţa acestora sau 
modalitatea de comercializare (licită sau nu) trebuie stabilită în mod concret de către organele 
statului cu atribuţii în acest sens. Nu cade în sarcina inculpaţilor, ca şi cumpărători/deţinători, sarcina 
dovedirii provenienţei licite a ţigărilor sau faptul că acestea nu provin din contrabandă. O interpretare 
contrară ar încălca principiile fundamentale de drept procesual penal instituite la art.4 şi art.5, 
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respectiv „prezumţia de nevinovăţie” şi „aflarea adevărului” (Decizia penală nr.829/10.10.2014 a 
Curţii de Apel Galaţi).  
 Referitor la măsura de siguranţă a confiscării speciale a bunurilor ridicate de la cei doi 
inculpaţi, având în vedere soluţia de achitare şi întrucât bunurile nu fac parte din categoria celor a 
căror deţinere este interzisă de lege – solicitarea de confiscare se va respinge ca nefondată. 
 Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.”  

În termen legal, împotriva acestei sentinţe penale a declarat apel Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Constanţa, criticând-o pentru greşita achitare a inculpaţilor [...] şi [...] 
pentru toate infracţiunile deduse judecăţii, motivată de existenţa probatoriului cert care nu lasă loc 
îndoielii. Se solicită desfiinţarea sentinţei penale atacate şi rejudecând să se dispună condamnarea 
inculpatului [...] pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prin deţinere de bunuri sau mărfuri 
respectiv ţigări, care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din 
contrabandă prev. de art. 270 al. 3 din Lg.86/2006 şi a inculpatului [...] pentru săvârşirea 
infracţiunilor de contrabandă prin deţinere de bunuri sau mărfuri respectiv ţigări, care trebuie plasate 
sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă prev. de art. 270 al. 3 din 
Lg.86/2006 şi producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare în 
afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă prev. de art. 296/1 al. 1 lit. b din 
Lg. 571/2003 cu aplic. art. 38 cod penal. 

La Curtea de Apel Constanta cauza a fost înregistrată sub acelaşi număr. 
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale nr. 1049/26.08.2015 pronunţată 

de Judecătoria Tulcea în dosarul penal nr. 1828/327/2014 prin prisma criticilor aduse de 
apelant şi sub toate aspectele prev. de art. 417 al. 1,2 cod pr. penală, Curtea constată 
următoarele: 

Critica parchetului este întemeiată doar în parte, cu privire la infracţiunea de contrabandă 
prev. de art. 270 alin. 3 din Lg.86/2006 săvârşită de către inculpatul [...]. 

Astfel, Curtea reţine că probele cauzei dovedesc că inculpatul [...] a cumpărat 70 pachete de 
ţigări netimbrate de diverse mărci de la persoane fizice cunoscând că nu sunt timbrate, pe care le-a 
depozitat la domiciliul său, unde au fost găsite de organele de certare penală cu ocazia percheziţiei 
domiciliare din data de 25.08.2014. 

Potrivit art. 270 alin. 1 din Lg. nr. 86/2006, introducerea sau scoaterea din ţară, prin orice 
mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, 
constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea 
unor drepturi. 

Potrivit alin. 3 din acelaşi articol, sunt asimilate infracţiunii de contrabandă, colectarea, 
deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor 
sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din 
contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. 

Împrejurarea că inculpatul [...] avea cunoştinţă de faptul că ţigările achiziţionate și deţinute 
la locuinţa sa provin din contrabandă, reiese din faptul că fiind fumător, inculpatul avea cunoştinţă că 
ţigările timbrate aflate la vânzare in comerţ au preţul de achiziţie mult mai mare, pe când cel al unui 
pachet de ţigări netimbrat care provine din contrabandă și care nu poate fi achiziţionat din comerţ, 
decât în mod clandestin, are un preţ inferior de vânzare, aproximativ ½ din preţul celor aflate la 
vânzare în comerţ. 

Conform raportului de constatare tehnico - ştiinţifică nr. 874/II/2/2014 din 26.09.2014, 
întocmit de specialiştii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, prejudiciul 
produs in cauză prin fapta săvârşită de inculpatul [...] este de 801 lei. 
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Cu chitanţele din data de 14.10.2014 emise de Trezoreria mun. Tulcea, apelantul inculpat 
[...] a făcut dovada achitării prejudiciului. 
 Reţinem incidenţa în cauză a disp. art. 396 al. 2 cod penal, în sensul că probatoriul 
administrat a dovedit mai presus de orice îndoială rezonabilă că fapta imputată inculpatului [...] prin 
rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea nr.3803/P/2014 din 27.02.2015 există, 
constituie infracţiune și a fost săvârşită de acesta, ceea ce impune antrenarea răspunderii sale penale 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă prev. de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006. 

La individualizarea judiciară a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, curtea are în 
vedere criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal,  respectiv: împrejurările şi modul de comitere a 
infracţiunii precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi 
gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi 
scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; 
conduita după săvârşirea infracţiunii si in cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea 
de sănătate, situaţia familială şi socială. 

Astfel, se va ţine seama de faptul că inculpatul [...] a achiziţionat 70 pachete ţigări fără 
timbru, deşi cunoştea că provin din contrabandă, care trebuie plasate sub un regim vamal, dar şi 
datele ce caracterizează persoana şi conduita inculpatului, cetăţean român, în vârsta de 45 de ani, cu 
o bună inserţie socială, studii medii, fermier, căsătorit, la primul contact cu legea penală astfel cum 
rezultă din fişa de cazier judiciar a acestuia. 

Faţă de circumstanţele reale şi cele personale ale inculpatului, astfel cum au fost prezentate în 
precedent, curtea apreciază că gradul concret de pericol social al faptei are caracter mediu, iar scopul 
pedepsei, acela de măsură reală de constrângere, de reeducare a inculpatului şi de prevenirea 
săvârşirii de noi infracţiuni poate fi atins prin aplicarea pedepsei închisorii într-un cuantum inferior 
limitei minime prevăzute de legea penală - ca efect al reţinerii circumstanţei atenuante prev. de disp. 
art.75 pct.2 lit.b cod penal și art.76 alin.1 cod penal, având în vedere că inculpatul a acoperit 
prejudiciul produs în cauză, dar şi lipsa antecedenţei penale - în modalitatea de executare prev. de art. 
91 cod penal – suspendarea sub supraveghere, fiind întrunite condiţiile impuse de legiuitor pentru 
aplicarea acestei dispoziţii legale. 

Criticile parchetului privind greşita achitare a inculpatului [...] sub aspectul săvârşirii 
infracţiunilor de contrabandă prin deţinere de bunuri sau mărfuri respectiv ţigări, care trebuie plasate 
sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă prev. de art. 270 al. 3 din 
Lg.86/2006 şi producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare în 
afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă prev. de art. 296/1 al. 1 lit. b din 
Lg. 571/2003 cu aplic. art. 38 cod penal, nu sunt întemeiate, cum bine a reţinut prima instanţă. 
 În ceea ce priveşte infracţiunea prev. la art.296 ind.1 alin.1 lit.b din Legea nr.571/2003: 
 În mod corect prima instanţă a dispus achitarea inculpatului [...] în temeiul art. 16 lit. b cod 
pr. penală, teza a II-a, fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege. 
 Având în vedere că pentru fapta imputată inculpatului, legiuitorul impune comiterea acesteia 
cu intenţie directă, în sensul producerii de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de 
antrepozitare (ţigări) în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către o autoritate competentă. 
 Este real că inculpatul a achiziţionat un aparat de confecţionat ţigarete şi un pachet de 4 
tuburi de ţigări, tutun, cu care a confecţionat singur iniţial aproximativ 50 de ţigarete, iar ulterior 16 
ţigarete pentru consumul propriu, fără a cunoaşte că producerea de ţigarete în afara antrepozitului 
fiscal este interzisă. 
 Aşadar, probele dosarului dovedesc că inculpatul [...] a produs ţigarete (produse accizabile) la 
domiciliul său (în afara antrepozitului fiscal autorizat) pentru consumul propriu cu un aparat de 
confecţionat ţigarete şi tuburi de ţigarete care nu erau interzise la comercializare, în scopul de a-şi 
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diminua cheltuielile personale aferente fumatului, fără însă a cunoaşte că producerea de ţigarete în 
afara antrepozitului fiscal este prohibită de lege. 
 În această situaţie, în mod corect sub aspectul vinovăţiei inculpatului, s-a reţinut culpa fără 
prevedere în sensul al. 16 al. 4 lit. b cod penal – inculpatul nu a prefigurat rezultatul faptei sale, adică 
prejudicierea bugetului de stat prin neplata accizei, deşi trebuia sau putea să-l prevadă. 
 În ceea ce priveşte infracţiunea prev. la art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006 privind Codul 
vamal: 
 Potrivit art. 270 alin.1 din Legea nr.86/2006 - introducerea sau scoaterea din ţară, prin orice 
mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, 
constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea 
unor drepturi. 
 Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă - colectarea, deţinerea, producerea, transportul, 
preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie 
plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate 
săvârşirii acesteia (art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006). 
 Cum bine a reţinut instanţa fondului, din interpretarea dispoziţiilor legale mai sus enunţate, 
reiese că infracţiunea prev. la alin.3 este corelativă şi subsecventă infracţiunii prev. la alin.1, întrucât 
latura subiectivă a infracţiunii este dependentă de preexistenţa infracţiunii de contrabandă. 
 În cauză, prin actul de inculpare s-a reţinut referitor la inculpatul [...] că, în perioada 16-
25.08.2014, acesta a procurat şi deţinut un număr de 5 pachete de ţigări marca „Marble” netimbrate, 
provenind din contrabandă, acuzare bazată pe declaraţia inculpatului, care a susţinut că a cumpărat 5 
pachete de ţigări din piaţa „[...]” din mun. Constanţa, de la o persoană necunoscută cu preţul de 8 
lei/pachet, pentru consumul propriu, deoarece erau mai ieftine decât cele din comerţul legal. 
 Din procesul-verbal întocmit cu ocazia percheziţiei domiciliare rezultă că pachetul (gol) de 
ţigări găsit la domiciliul inculpatului [...], marca „Marble”, conţinea inscripţia „For duty free sale 
only”, ori, revânzarea acestor ţigări nu poate constitui element material al conţinutului constitutiv al 
infracţiunii de contrabandă şi atunci nu poate fi atrasă nici presupunerea că ţigările ar proveni din 
contrabandă, câtă vreme nu s-a dovedit că ţigările provin din contrabandă, nefiind plasate sub regim 
vamal. 
 De asemenea, nu s-a dovedit că inculpatul ar fi susţinut că a cunoscut că ţigările proveneau 
din contrabandă. 
 În acest context, simplul fapt al procurării/deţinerii celor 5 pachete de ţigări care nu au fost 
plasate sub regim vamal – nu constituie infracţiune. 

Ca atare, în mod corect instanţa fondului a pronunţat o hotărâre de achitare a inculpatului 
[...] în temeiul art. 16 lit. b teza I cod pr. penală şi pentru infracţiunea analizată. 
 Faţă de cele reliefate, Curtea, în baza art.421 alin.1 pct.2 lit. a cod procedură penală, va 
admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea împotriva sentinţei penale nr. 
1049/26.08.2015 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosar nr. 1828/327/2014, 

În baza art.423 alin.2 cod procedură penală, va desfiinţa în parte sentinţa penală nr. 
1049/26.08.2015 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosar nr. 1828/327/2014 și rejudecând: în baza 
art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006, cu aplic. art.75 pct.2 lit.b cod penal și art.76 alin.1 cod penal, va 
condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare. 

În baza art.91 cod penal, va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 
În baza art.92 cod penal, va stabili termen de supraveghere de 2 ani. 
În baza art.93 alin.1 lit.a, b, c, d şi e cod penal, pe durata termenului de supraveghere, 

inculpatul [...] se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:  
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    a) să se prezinte la serviciul de probaţiune din cadrul Tribunalului Tulcea, 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.3 şi 4 cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul [...] 
va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile la una din cele două  
instituţii publice respectiv Primăria com. [...] jud. Tulcea și o instituție de învățământ din localitatea 
de domiciliu ce va fi stabilită de Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Tulcea în funcţie de 
posibilităţile concrete de executare existente la nivelul serviciului şi la nivelul instituţiilor din 
comunitate, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.  

Numărul zilnic de ore se va stabili prin legea de executare a pedepselor. 
În baza art.94 cod penal, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) şi de art.93 alin.3 cod 

penal se vor comunica serviciului de probaţiune.  
Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 cod penal referitoare la revocarea 

suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care inculpatul, cu rea - credinţă, nu 
respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege. 

În baza art.112 lit.b cod penal, va dispune confiscarea de la inculpatul [...] a 50 de pachete 
țigări marca ” Fast”, 10 pachete de țigări marca ” Golden Gate”, 10 pachete de țigări marca ”Blue”. 

Va constata că prejudiciul în sumă de 801 lei a fost acoperit prin plata sumei menționate în 
baza chitanței de la fila 32 dosar urmărire penală.  

Va menține celelalte dispoziții ale sentinței primei instanțe dacă nu sunt contrare prezentei 
decizii. 

Decizia penală nr. 1189/P/04.12.2015 
Judecător redactor MariaUzună 

 
26. Comercializare țigări de contrabandă.  Proveniența cunoscută a țigărilor 

achiziționate. Constituire parte civilă. Confiscare extinsă. 
 

Prin Decizia Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală nr. 
32/11.12.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62/28.01.2016 s-a statuat că din 
interpretarea dispoziţiilor art. 2 şi ale art. 270 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal 
al României, noţiunea de „contrabandă" folosită de legiuitor în art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 
privind Codul vamal al României, în sintagma „cunoscând că acestea provin din contrabandă”, priveşte 
contrabanda constând în introducerea în ţară a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim 
vamal prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal ori introducerea în ţară a acestor bunuri sau 
mărfuri prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragerea de la controlul vamal, nu trebuie 
înţeleasă în sensul că inculpaţii trebuiau să cunoască modalitatea şi data introducerii în ţară a ţigărilor de 
contrabandă, atâta timp cât ei au cunoscut în mod cert caracterului ilicit al provenienţei lor, atâta timp cât 
pachetele de ţigări nu aveau timbrul României, ci timbrul Republicii Moldova.  

Din considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 824 din data de 03.12.2015, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122, din data de 17.02.2016 reiese că „... legiuitorul a stabilit că 
este suficientă reprezentarea autorului că bunurile provin din/sunt destinate contrabandei, fără a fi necesar 
ca acesta să cunoască, în mod exact, încadrarea juridică ce ar putea fi atribuită faptei din care provine bunul 
sau căreia îi este destinat şi nici cine este autorul acesteia din urmă ori dacă răspunde penal.”  

 
Art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 republicată  

Decizia Curţii Constituţionale nr. 824 din 03.12.2015 
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Decizia ICCJ nr. 32/11.12.2015 - dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală  
Art.91 Cod penal 

Art. 112 indice 1 alin. (2) Cod penal 
 

Se constată că prin sentinţa penală nr. 485 din data de 31.03.2016 pronunţată de Judecătoria 
Tulcea în dosarul penal nr. …/327/2015 s-a hotărât: 

„A. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală, raportat la art.16 lit. b) teza I Cod 
procedură penală, dispune achitarea inculpatului [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere 
şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că 
acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, în formă continuată, prevăzută 
de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.  

B. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală, raportat la art.16 lit. b) teza I Cod 
procedură penală, dispune achitarea inculpatului [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere 
a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin 
din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 
86/2006.  

C. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală, raportat la art.16 lit. b) teza I Cod 
procedură penală, dispune achitarea inculpatului [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere 
a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin 
din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 
86/2006.  

D. În temeiul art. 112 alin. (1) lit. f) Cod penal, confiscă 601 pachete ţigări marca 
„PLUGARUL”, 20 pachete ţigări marca „MESERIAŞ CLASSIC” şi 16 ţigări marca „PLUGARUL” 
depuse la Camera de corpuri delicte a IPJ Tulcea şi individualizate conform dovezii …/27.03.2014. 

E. Respinge cererea de luare a măsurii confiscării extinse a sumei de 34.550 lei, ridicată de la 
inculpatul [...] şi depusă la CEC Bank Tulcea, ca nefondată. 

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. g) Cod procedură penală, raportat la art. 25 alin. (3) Cod 
procedură penală dispune restituirea sumei de 34.550 lei depusă la CEC Bank Tulcea conform 
recipisei de consemnare nr. …/1 seria TA nr. … şi chitanţei nr. …/1 ambele din data de 26.03.2014 
către inculpatul [...].  
 F. În temeiul art. 25 alin. (5) Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă 
formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
– Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Tulcea.  

G. În temeiul art.275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina 
statului.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
În data de 25.03.2014 inculpaţii [...] şi [...] s-au deplasat cu vehiculul celui dintâi către loc. 

[...] în vederea transportării unei cantităţi de sămânţă de orzoaică. 
Ajunşi în loc. [...], inculpatul [...] a oprit vehiculul în dreptul târgului organizat săptămânal în 

localitate a coborât din vehicul şi a mers la tarabele amenajate în locaţia de referinţă. 
La un moment dat, [...] a observat o persoană care comercializa ţigări lângă un vehicul cu 

numere străine, iar urmare discuţiilor avute cu persoana respectivă a negociat cu aceasta un preţ de 
4,5 lei/pachet în cazul în care cumpără o cantitate mai mare. 

Întrucât nu avea suficienţi bani asupra sa, inculpatul [...] a mers la vehiculul unde se afla 
inculpatul [...] iar urmare discuţiei dintre cei doi au convenit să achiziţioneze fiecare câte 300 de 
pachete de ţigări, [...] înmânându-i lui [...] suma de 1350 lei 
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Inculpatul [...] a achiziţionat 600 de pachete de ţigări „PLUGARUL” pe care le-a pus într-un 
sac şi, întrucât vehiculul său era deja ocupat cu cereale l-a sunat pe inculpatul [...] cerându-i acestuia 
să îi depoziteze sacul respectiv. 

În context, inculpatul [...] a sosit la domiciliul său din loc. [...], situat în imediata apropiere a 
târgului şi a preluat de la inculpatul [...] sacul în care se aflau cele 600 pachete de ţigări urmând să le 
depoziteze până la întoarcerea celui de-al doilea. 

Inculpaţii [...] şi [...] şi-au continuat deplasarea către loc. [...], cel dintâi fiind apelat telefonic 
în jurul orelor 13:45 de inculpatul [...] pentru a-şi ridica pachetele de ţigări, apel efectuat în prezenţa 
organelor de poliţie deplasate la imobilul celui din urmă în vederea punerii în executare a unui 
mandat de percheziţie domiciliară. 

În jurul orelor 16:00, inculpaţii [...] şi [...] s-au întors în loc. [...] deplasându-se la domiciliul 
inculpatului [...] pentru a prelua sacul cu ţigări, moment în care au fost preluaţi de organele de poliţie 
aflate în imobil, [...] recunoscând faptul că a cumpărat cantitatea de ţigări în cauză în dimineaţa 
aceleiaşi zile, a depozitat-o la [...] şi intenţionează să o distribuie ciobanilor pe care îi are angajaţi, 
sub formă de diurnă. 

Urmare efectuării percheziţiei domiciliare la imobilul lui [...] organele de poliţie au ridicat, pe 
lângă cele 600 de pachete de ţigări marca „PLUGARUL”, 20 de pachete de ţigări marca 
„MESERIAŞ”, un pachet de ţigări marca „PLUGARUL” şi 16 ţigarete aceeaşi marcă aflate într-un 
pachet desigilat, alături de suma de 34.500 lei. 

Din cuprinsul procesului-verbal de redare a convorbirilor telefonice, coroborate cu 
declaraţiile martorilor [...] şi [...] date în cursul urmăririi penale rezultă că inculpatul [...] oferea spre 
vânzare ţigări persoanelor ce domiciliau pe raza com. [...]. 

Audiat nemijlocit în faţa instanţei, martorul [...] a revenit asupra declaraţiei sale, precizând că 
nu a achiziţionat niciodată ţigări de la inculpatul [...] şi nici nu cunoaşte dacă acesta are o astfel de 
îndeletnicire, aspecte ce nu sunt însă susţinute de nici un alt mijloc de probă. 

Cu toate acestea, instanţa reţine că, în drept, potrivit art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 
privind Codul vamal, sunt asimilate infracţiunii de contrabandă colectarea, deţinerea, producerea, 
transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care 
trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate 
săvârşirii acesteia. 

Sub acest din urmă aspect, instanţa reţine ca relevantă soluţia Înaltei Curţii de Casaţie şi 
Justiţie din cuprinsul Deciziei Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie 
penală nr. 32/11.12.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62/28.01.2016. 

Astfel, s-a statuat că, din interpretarea dispoziţiilor art. 2 şi ale art. 270 alin. (1) şi alin. (2) din 
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, noţiunea de „contrabandă" folosită de legiuitor 
în art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în sintagma „cunoscând 
că acestea provin din contrabandă”, priveşte contrabanda constând în introducerea în ţară a 
bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal prin alte locuri decât cele stabilite 
pentru controlul vamal ori introducerea în ţară a acestor bunuri sau mărfuri prin locurile stabilite 
pentru controlul vamal, prin sustragerea de la controlul vamal. 

Existenţa infracţiunii în cauză este condiţionată de împrejurarea ca, în ambele situaţii, 
făptuitorul să cunoască provenienţa sau destinarea bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub 
un regim vamal, iar prin cunoaşterea provenienţei din contrabandă a bunurilor sau a mărfurilor care 
trebuie plasate sub un regim vamal, respectiv cunoaşterea destinării acestora (pentru săvârşirea 
contrabandei) se înţelege cunoaşterea caracterului ilicit al provenienţei sau destinării lor, a faptului că 
a fost ocolit controlul vamal ori că bunurile sau mărfurile de acest tip sunt menite să eludeze 
controlul vamal.  
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În considerarea celor sus-menţionate, instanţa reţine că sub aspectul laturii subiective 
infracţiunea prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 poate fi comisă cu vinovăţie sub 
forma intenţiei directe, calificată prin îndeplinirea condiţiei ca făptuitorul să cunoască faptul că 
bunurile provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia (potrivit deciziei ÎCCJ nr. 
17/18.11.2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 35/16.01.2014).  
 Din întreg materialul probator administrat în cauză instanţa de fond a constat că nu rezultă 
faptul că inculpaţii au deţinut, respectiv deţinut şi comercializat ţigări cunoscând că acestea provin 
din contrabandă ori sunt destinate acesteia (prin raportare la sfera de aplicare a sintagmei de 
referinţă, anterior prezentată). 

Organele de urmărire penală nu au administrat nicio probă care să conturează bănuiala 
rezonabilă în sensul art. 5 pct.1 lit. c) din CEDO că inculpaţii cunoşteau provenienţa ţigărilor 
achiziţionate; împrejurarea că numitul [...] a cunoscut la domiciliul inculpatului [...] o persoană ce are 
calitatea de inculpat într-o altă cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unei 
infracţiuni similare nu justifică susţinerea procurorului de caz privind întrunirea elementelor 
constitutive ale infracţiunii prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006. 

Mai mult, locaţia din care inculpaţii au procurat pachetele de ţigări – dintr-un târg –, 
coroborată cu împrejurarea că operaţiunea de comercializare în general a ţigărilor nu este una 
prohibită de lege, exclud presupunerea rezonabilă că inculpaţii cunoşteau caracterului ilicit al 
provenienţei sau destinării bunurilor, a faptului că a fost ocolit controlul vamal ori că bunurile de 
acest tip sunt menite să eludeze controlul vamal. 

Nici împrejurarea că acestea erau timbrate în Republica Moldova ori preţul de achiziţie nu 
justifică reţinerea în sarcina inculpaţilor a săvârşirii faptei cu forma de vinovăţie prevăzută de lege – 
intenţia directă calificată. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea. 
În dezvoltarea motivelor de apel ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea s-a arătat că 

apelul vizează greşita achitare a celor trei inculpaţi de către Judecătoria Tulcea, apreciindu-se că 
lipseşte latura subiectivă, iar inculpaţii nu au cunoscut faptul că ar comite infracţiunea de 
contrabandă, solicitându-se coroborarea probelor administrate în cauză, chiar dacă martorii audiaţi 
prezintă anumite variante care nu sunt susţinute probator, referindu-se la martorul care a declarat că 
inculpatul [...] se ocupa cu creşterea animalelor, existând o adresă la dosar din care reiese că acesta 
nu avea această ocupaţie şi veniturile inculpatului în perioada 2013-2014 fiind de doar 67 lei, 
respectiv 83 de lei din arendă, iar la Primăria Comunei [...] inculpatul [...] nu figurează în registrul 
agricol ca având animale; s-a mai apreciat că sunt probe suficiente în sprijinul vinovăţiei celor 3 
inculpaţi, solicită condamnarea inculpaţilor pentru comiterea acestor infracţiuni în formă continuată, 
cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi să se dispună confiscarea specială a sumei 
de 34.550 de lei care se află depusă la CEC Bank, fiind ridicată de la inculpatul [...] şi a cantităţii de 
ţigări care a fost găsită la domiciliu.   

La termenul din data 08.09.2016, 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. 

În apel au fost audiaţi la termenul din data de 20.10.2016 martorii [...], [...] şi [...]. 
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 Tulcea 
este fondat, pentru următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt, însă în mod neîntemeiat a apreciat că inculpaţii 
nu au cunoscut provenienţa ţigărilor achiziţionate. 

În acest sens, Curtea are în vedere mijloaceke de probă administrate în cauză. 



 
 

211

Curtea mai reţine că din convorbirile telefonice efectuate de inculpat şi care au fost 
interceptate şi înregistrate în baza mandatului emis de Judecătoria Tulcea reiese în mod cert că acesta 
se ocupa cu comercializarea ţigărilor de contrabandă, având în vedere că a purtat discuţii cu mai 
multe persoane şi în discuţii se evita a se vorbi efectiv de marca de ţigări: 

… 
Curtea are în vedere şi convorbirea din data de 04.03.2014, inculpatul îi spune unei persoane 

că numitul [...] e „băiat bun”, pentru că „venea şi lua de-alea’’ de la el; 
În concluzie, Curtea constată că toţi cei trei inculpaţii aveau cunoştinţă de faptul că ţigările 

găsite la locuinţa lui [...], provin din contrabandă reiese din declaraţiile inculpaților [...] şi [...], care 
au declarat că au cumpărat ţigările de la o persoană necunoscută, întrucât erau mai ieftine decât cele 
din comerţul legal, inculpatul [...] declarând chiar în cursul urmării penale că ştia că nu era legală 
comercializarea pachetelor de ţigări cu timbru de Republica Moldova. 

Şi inculpatul [...] avea cunoştinţă de provenienţa din contrabandă a ţigărilor comercializate de 
acesta, aspect ce rezultă atât din preţurile practicate de inculpate, de 8-9 lei/pachet, inferior celor 
comercializate de societăţile comerciale de profil, la preţul de 14-15 lei, dar şi din modul de săvârşire 
a faptei, respectiv că acestea erau comercializate cu multă precauţie şi numai persoanelor cunoscute, 
aspecte care reies din conţinutul convorbirilor interceptate expuse mai sus. 

În acelaşi sens, Curtea are în vedere că toţi inculpaţii au constatat personal că pe pachetele de 
ţigări erau aplicate timbre ale Republicii Moldova şi deci nu erau comercializate în mod legal pe 
teritoriul României. 

Astfel, Curtea constată că este de notorietate publică că pachetele de ţigări comercializate în 
mod legal pe teritoriul României au timbru al României şi nu al unei alte ţări, pachetele de ţigări 
importate pentru a fi comercializate pe teritoriul României neavând aplicate timbrul ţării de unde 
sunt importate ci se aplică timbrul României pentru a se comercializa pe teritoriul României, fiind 
plătite astfel şi taxele aferente către bugetul de stat.  

Curtea apreciază că Decizia Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie 
penală nr. 32/11.12.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62/28.01.2016  
prin care s-a statuat că, din interpretarea dispoziţiilor art. 2 şi ale art. 270 alin. (1) şi alin. (2) din 
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, noţiunea de „contrabandă" folosită de legiuitor 
în art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în sintagma „cunoscând 
că acestea provin din contrabandă”, priveşte contrabanda constând în introducerea în ţară a bunurilor 
sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal prin alte locuri decât cele stabilite pentru 
controlul vamal ori introducerea în ţară a acestor bunuri sau mărfuri prin locurile stabilite pentru 
controlul vamal, prin sustragerea de la controlul vamal, nu trebuie înţeleasă în sensul că inculpaţii 
trebuiau să cunoască modalitatea şi data introducerii în ţară a ţigărilor de contrabandă, atâta timp cât 
ei au cunoscut în mod cert caracterului ilicit al provenienţei lor, atâta timp cât pachetele de ţigări nu 
aveau timbrul României ci timbrul Republicii Moldova.  

În acest sens, Curtea are în vedere considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 824 
din data de 03.12.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122, din data de 
17.02.2016 în sensul că „... legiuitorul a stabilit că este suficientă reprezentarea autorului că bunurile 
provin din/sunt destinate contrabandei, fără a fi necesar ca acesta să cunoască, în mod exact, 
încadrarea juridică ce ar putea fi atribuită faptei din care provine bunul sau căreia îi este destinat şi 
nici cine este autorul acesteia din urmă ori dacă răspunde penal.”  

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, Curtea constată că fapta inculpatului [...] care în 
repetate rânduri a deţinut în vederea comercializării şi a comercializat ţigări marca „Plugarul” şi 
„Meseriaşul” cu timbre de Republica Moldova, respectiv: 
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- a procurat, deţinut şi comercializat în perioada ianuarie 2014 – 25.03.2014 către numitul [...] 
un număr de 6 pachete de ţigări (120 ţigarete) de contrabandă marca „Plugarul” cu timbre de 
Republica Moldova,   

- a procurat la data de 14.03.2014 un număr de 20 de pachete de ţigări (400 ţigarete) de 
contrabandă marca „Meseriaş” cu timbre de Republica Moldova şi le-a deţinut la domiciliul său de la 
data procurării până la data efectuării percheziţiei domiciliare, respectiv 25.03.2014,   

- a procurat la data de 21.03.2014, de la o persoană necunoscută din târgul din loc. [...], un 
număr de 2 pachete de ţigări (40 ţigarete) de contrabandă marca „Plugarul” cu timbre de Republica 
Moldova şi le-a deţinut la domiciliul său de la data procurării până la data efectuării percheziţiei 
domiciliare, respectiv 25.03.2014, 

- la data de 25.03.2014 a procurat un număr de 600 de pachete de ţigări (12.000 ţigarete) de 
contrabandă marca „Plugarul” cu timbre de Republica Moldova de la inculpaţii [...] şi [...], ţigări care 
trebuie plasate sub un regim vamal şi cunoscând că acestea provin din contrabandă întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă în formă continuată, prin deţinere şi 
comercializare de bunuri sau mărfuri (ţigări) care trebuie plasate sub un regim vamal şi cunoscând că 
acestea provin din contrabandă prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 republicată, cu 
aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal. 

Fapta inculpaților [...] și [...] care la data de 25.03.2014 au deținut împreună cantitatea de 600 
de pachete de ţigări (12.000 ţigarete) de contrabandă marca „Plugarul” cu timbre de Republica 
Moldova care trebuie plasate sub un regim vamal şi cunoscând că acestea provin din contrabandă 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă, prin deţinere şi comercializare de 
bunuri sau mărfuri (ţigări) care trebuie plasate sub un regim vamal şi cunoscând că acestea provin 
din contrabandă prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 republicată. 

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepselor ce urmează a a fi aplicate, 
Curtea are în vedere criteriile generale prev. de art. 74 cod penal, respectiv limitele speciale de 
pedeapsă, gradul de pericol social concret al faptelor comise raportat şi la amploarea acestui fenomen 
infracţional de comercializare pe teritoriul României a unor ţigări de contrabandă, la atitudinea 
procesuală oscilantă a inculpaţilor şi va stabili pentru inculpat o pedeapsă corespunzătoare gradului 
de pericol social concret a infracţiunilor şi persoanei inculpatului, respectiv o pedeapsă de 3 ani 
închisoare pentru inculpatul [...] şi pedepse de câte 2 ani închisoare pentru inculpaţii [...] și [...], 
Curtea efectuând o diferenţiere privind regimul sancţionator al inculpaţilor raportat la perseverenţa 
infracţională a inculpatului [...].  

Aplicarea pedepsei complementare fiind obligatorie, fiind prevăzute de lege, Curtea va aplica 
inculpatului [...] pedeapsa complementară a interzicerii pe o durată de 3 ani a exercitării drepturilor 
prev. de art. 66 alin.(1) lit.a), b) cod penal iar pentru pentru inculpaţii [...] și [...] va aplica pedeapsa 
complementară a interzicerii pe o durată de câte ani a exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) 
lit.a), b) cod penal, efectuând de asemenea o diferenţiere între inculpaţi raportat la perseverenţa 
infracţională a inculpatului [...].  

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepselor ce se vor aplica celor 3 inculpaţi, 
Curtea constată că sunt îndeplinite cerinţele art.91 cod penal privind suspendarea sub supraveghere a 
executării pedepsei. 

În acest sens, Curtea are în vedere natura infracţiunilor comise (nu sunt infracţiuni de 
violenţă, iar numărul pachetelor de ţigări de contrabandă deţinute sau comercializate nu este foarte 
mare), cei trei inculpaţi nu au antecedente penale, neputându-se reţine că doar prin executarea 
pedepselor în regim de detenţie inculpaţii nu vor comite alte infracţiuni.  
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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 Tulcea, va desfiinţa 
sentinţa apelată şi rejudecând: 

   1. În baza art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) 
Cod penal şi art.67 alin.2 cod penal, Curtea va condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani 
închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.(1) lit.a), b) cod penal pentru 
săvârşirea infracţiunii de deţinere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un 
regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, în 
formă continuată. 

   2. În baza art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 republicată cu aplicarea art.67 alin.2 cod 
penal, Curtea va condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea 
exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit.a), b) cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de 
deţinere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că 
acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. 

3. În baza art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 republicată cu aplicarea art.67 alin.2 cod 
penal, Curtea va condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea  
exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.(1) lit.a),b) cod penal  pentru săvârşirea infracţiunii de 
deţinere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că 
acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. 

  În baza art.91 cod penal, Curtea va dispune suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepselor principale aplicate inculpaţilor [...], [...] şi [...] pe durata unui termen de supraveghere de 
4 ani pentru inculpatul [...] şi de câte 3 ani pentru fiecare dintre inculpaţii [...] şi [...], termene de 
supraveghere stabilite potrivit art.92 alin.1 cod penal. 

În baza art.68 alin.1 lit.b) cod penal, pedepsele complementare a interzicerii exercitării 
drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit.a),b) cod penal aplicate inculpaţilor [...],  [...] şi [...] se vor 
executa de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. 

În baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpaţilor [...], [...] şi [...], cu titlu de 
pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) cod penal, acestea urmând 
să se execute din momentul în care pedepsele principale aplicate prin prezenta hotărâre devin 
executabile. 

Curtea va obliga pe fiecare dintre inculpaţii [...], [...] şi [...] să respecte pe durata termenului 
de supraveghere stabilit pentru fiecare inculpat măsurile de supraveghere prevăzute de art. 93 al. 1 
lit. a)-e) cod penal, respectiv: 

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Tulcea (pentru inculpatul [...]), respectiv la 
Serviciul de Probaţiune Constanţa (pentru inculpaţii [...] şi [...]), la datele fixate de acestea;   

-  să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 
- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum 

şi întoarcerea;  
- să comunice schimbarea locului de muncă; 
- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de 

existenţă.   
În baza art.94 alin.1 cod penal, pe durata termenelor de supraveghere stabilite pentru fiecare 

inculpat, datele prev. de art.93 alin.1 lit.c)-e) cod penal se vor comunica Serviciului de Probaţiune 
Tulcea (pentru inculpatul [...]), respectiv Serviciului de Probaţiune Constanţa (pentru inculpaţii [...] şi 
[...]). 

În baza art.93 alin.2 lit.d) cod procedură penală, Curtea va impune inculpaţilor [...], [...] şi [...] 
obligaţia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instanţei. 
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În baza art.93 alin.3 cod penal, Curtea va obliga pe inculpaţii [...], [...] şi [...] să presteze o 
muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de câte 60 de zile fiecare în cadrul uneia 
dintre cele două instituţii publice, respectiv: 

- Primăria Comunei [...], jud. Tulcea, sau Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, ce va fi 
stabilită de către Serviciul de Probaţiune Tulcea 

- Căminul pentru Persoane Vârstnice Constanţa sau Direcţia de Gospodărire Comunală din 
cadrul Primăriei Constanţa, ce va fi stabilită de către Serviciul de Probaţiune Constanţa, pentru 
inculpaţii [...] şi [...]. 

În baza art. 404 alin. 3 cod procedură penală, Curtea va atrage atenţia inculpaţilor [...], [...] şi 
[...] asupra dispoziţiilor art. 96 cod penal cu privire la revocarea suspendării sub supraveghere a 
executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere sau în 
cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere. 

 
În ceea ce priveşte acţiunea civilă formulată în prezenta cauză, Curtea reţine că, potrivit 

raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 605/P/2014 din data de 17.07.2014, întocmit de către 
specialiştii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, prejudiciul produs în 
cauză prin faptele săvârşite de [...], [...] şi [...] este de 8.770 lei pentru [...], din care suma de 4.171 lei 
în solidar cu [...] şi suma de 4.171 lei în solidar cu [...]. 

Prin adresa nr. 594/MFP/05.09.2015 ANAF-AJFP Tulcea a comunicat faptul că se constituie 
parte civilă faţă de inculpaţii [...], [...] şi [...], cu suma de 8.770 lei. 

Curtea constată că în cursul urmăririi penale inculpaţii [...] şi [...] au achitat suma de 8342 lei, 
reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat de aceşti câte 4.171 lei fiecare (f.216-217 d.u.p.). 

În ceea ce priveşte diferenţa de 428 lei, reprezentând prejudicial cauzat de inculpatul [...] prin 
celelalte acte materiale prezentate mai sus, Curtea constată că doar acest prejudiciu nu a fost achitat, 
inculpatul [...] urmând a fi obligat la plata acestuia. 

În consecinţă, în baza art.397 cod procedură penală, Curtea va admite în parte acţiunea civilă 
formulată de către partea civilă ANAF-AJFP Tulcea şi va obliga pe inculpatul [...] la plata către 
partea civilă a sumei de 428 lei, la care se adaugă şi obligaţiile fiscale accesorii calculate de la data 
comiterii faptelor până la data plăţii efective a debitului principal. 

Curtea va respinge restul pretenţiilor solicitate în cuantum de 8.342 lei, constatând că acestea 
au fost achitate în cursul urmăririi penale de către inculpaţii [...] şi [...] potrivit chitanţelor seria … nr. 
… şi seria … nr…..   

În ceea ce priveşte suma de 34.550 lei identificată şi ridicată pentru cercetări cu ocazia 
percheziţiei domiciliare de la domiciliul inculpatului [...], Curtea reţine, astfel cum s-a arătat şi mai 
sus, că inculpatul [...] a precizat la data efectuării percheziţiei domiciliare că aceasta provine din 
activităţii de vânzare a animalelor din gospodăria proprie iar o parte provin de la părinţii concubinei 
sale; ulterior, la data de 31.03.2014 [...], în prezenţa apărătorului ales, a precizat verbal că o parte din 
suma de bani găsită la percheziţie, respectiv 15.000 lei, au fost primiţi cu titlu gratuit de la tatăl 
concubinei sale, o altă sumă de 15.000 lei, au fost luaţi cu împrumut de la numitul [...], iar restul de 
4.550 lei ar proveni din vânzarea de animale din gospodăria proprie. Aspectele declarate au fost 
reluate şi în declaraţia de inculpat din data de 18.07.2014. 

Curtea reţine că în urma testării poligraf a numitului [...] a rezultat că acesta a declarat în mod 
mincinos cu privire la împrumutul în bani acordat lui [...]; în ceea ce îl priveşte pe numitul [...], 
acesta a precizat că este bolnav şi nu poate fi testat la poligraf, prezentând adeverinţa medicală nr. 
fişă 2265 din 15.04.2014. 

Curtea reţine că aspectele declarate de cei doi martori sunt contrazise de convorbirile 
telefonice interceptate din care rezultă că, după efectuarea percheziţiei domiciliare, [...] şi concubina 
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sa, numita [...], au contactat telefonic diverse persoane pentru a da declaraţii în favoarea inculpatului, 
privind provenienţa banilor. 

Astfel, din convorbirile efectuate la data de 25.03.2014 şi 26.03.2014 reiese că numita Stângă 
Valerica, concubina lui [...] şi-a contactat telefonic părinţii şi îl cheamă la ea acasă pe tatăl său să 
vorbească „ceva”, iar ulterior vorbeşte cu mama sa, căreia îi spune că l-a chemat pe tatăl său ca să 
aducă „justificare”pentru bani: 

… 
Curtea mai reţine că din verificările efectuate atât la Primăria comunei [...], cât şi la A.J.F.P. 

Tulcea, a rezultat faptul că numitul [...] în perioada 2013 - 2014 nu figurează în registrul agricol 
înscris ca având animale, iar în perioada 2012-2013 a obţinut decât sumele de 67 lei şi 83 lei din 
arendă, fără a avea alte venituri, fiind infirmate astfel cele declarate de acesta că o parte din bani 
provin din vânzarea de animale. 

Prin urmare, în ceea ce priveşte suma de 34.550 lei, Curtea constată că din probatoriul 
administrat a rezultat indubitabil că aceasta a fost obţinută din contrabandă cu ţigări, întrucât 
inculpatul nu are ocupaţie şi nicio sursă de venituri, nu a făcut dovada provenienţei licite a sumei de 
bani, iar martorii propuşi de acesta, numiţii [...] şi [...], au declarat în mod mincinos că i-au dat bani 
cu titlu gratuit sau sub formă de împrumut inculpatului [...], cu scopul evident de a-1 favoriza pe 
inculpat, iar din relaţiile furnizate de Primăria com. [...] a rezultat că acesta nu figurează în evidenţă 
ca fiind crescător de animale. 

Având în vedere că există suficiente date din care rezultă că suma de 34.550 lei provine din 
activitatea infracţională a inculpatului [...], de contrabandă cu ţigări iar această activitate a început 
anterior perioadei reţinute prin prezentul act de sesizare a instanţei, inculpatul neputând oferi nicio 
justificare privind provenienţa licită a sumei de bani mai sus arătată, Curtea constată că sunt 
îndeplinite cerinţele prev. de art. 112 indice 1 alin. (2) Cod penal privind confiscarea extinsă a acestei 
sume de bani. 

În consecinţă, în baza art.1121 alin.1 lit.o) cod penal, Curtea va dispune confiscarea extinsă 
a sumei de 34.550 lei ridicată de la inculpatul [...] şi depusă la CEC Bank Tulcea potrivit recipisei de 
consemnare nr…./1/26.03.2014 şi chitanţei nr…./1/26.03.2014.    

   În baza art.274 alin.1,2 cod procedură penală, Curtea va obliga pe inculpaţii [...],  [...] şi [...] 
la câte 1.200 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat privind judecata în faţa primei instanţe. 

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

Decizia penală nr. 1100/P/01.11.2016 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
 

 
 
 

Preşedinte Secţia Penală, 
Judecător DAN IULIAN NĂSTASE 

 
 

 


