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1. Abuz de încredere. Reziliere unilaterală a contractului de leasing ca 
urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către societatea utilizatoare a 
autoturismului. Comiterea infracțiunii exclusiv în modalitatea dispunerii pe 
nedrept de bun. Corecta analizare a incidenţei art. 5 Cod penal. 

 
Infracţiunea de abuz de încredere implică existenţa unui raport juridic patrimonial netranslativ de 

proprietate, în baza căruia o persoană care deţine un bun mobil al altuia are obligaţia de a-l restitui acestuia, 
în condiţiile prevăzute de convenţia părţilor. Esenţial pentru existenţa situaţiei premiză este că prin raportul 
juridic patrimonial să fie transmisă doar detenţia asupra bunului mobil, iar nu dreptul de proprietate. 

În mod greşit s-a reţinut de prima instanţă că infracţiunea de abuz de încredere a fost comisă în două 
modalităţi: prin dispunerea pe nedrept de bun în luna august 2013, respectiv prin refuzul de restituire în luna 
martie 2014, urmând a se reţine că infracţiunea s-a comis exclusiv în modalitatea dispunerii pe nedrept de 
bun şi s-a consumat în luna august 2013. 

Nu este întemeiată critica procurorului care a susţinut că nu trebuia analizată incidenţa art. 5 Cod 
penal privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei, întrucât instanţa de 
apel a reconfigurat conţinutul infracţiunii, pe care l-a redus la fapta din luna august 2013.  

În cazul în care s-ar fi reţinut că infracţiunea de abuz de încredere includea şi actul material 
constând în refuzul de restituire a autoturismului, din luna martie 2014, cum a procedat prima instanţă, 
atunci era greşită analizarea incidenţei art. 5 Cod penal, dar reaprecierea realizată de instanţa de apel face 
ca aplicarea art. 5 Cod penal să fie corectă. 

 
Art. 213 alin. 1 din Codul penal 1969 

Art. 5 Cod penal 
 

Prin sentinţa penală nr. 59/16.01.20917 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 
…/212/2015 s-au hotărât următoarele: 

În baza art. 386 c.p.p., art. 5 Cod penal, dispune schimbarea încadrării juridice a faptei 
reţinute în actul de sesizare a instanţei în sarcina inculpatului [...], din infracţiunea prev. de art. 238 
alin. 1 din Codul penal, în infracţiunea prev. de art. 213 alin. 1 din Codul penal 1969. 

În baza art. 213 alin. 1 din Codul penal 1969, condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 
luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere. 

În baza art. 81 Cod penal 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 
luni închisoare, aplicate prin prezenta pentru inculpat, pe o durată, reprezentând termen de încercare, 
de 2 ani şi 3 luni, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conf. art. 82 
alin. 3 Cod penal 1969. 

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal 1969, a căror nerespectare 
are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. 

Dispune emiterea unei comunicări scrise către condamnat, prin care i se atrage atenţia asupra 
dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării 
pedepsei închisorii. 
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În baza art. 12 alin. 1 din legea nr. 187/2012, art. 71 Cod penal 1969, interzice inculpatului pe 
durata executării pedepsei principale drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a şi de art. 
64 alin. 1 lit. b  Cod penal 1969. 

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata 
suspendării condiţionate a executării pedepsei principale a închisorii. 

În temeiul art. 397 alin. 1 cproc.pen. rap. la art.19 alin. 1 c.proc.pen, art. 25 alin.1 c.proc.pen. 
coroborat cu art. 1357 alin. 1 c. civ., obligă pe inculpatul [...] la plata către partea civilă S.C. [...] S.A 
a sumei de 28628 lei, cu titlu de daune materiale. 

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpat la plata sumei de 1000 lei, cu 
titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că la data de 14.04.2014, S.C. [...] 
S.A. a formulat plângere penală împotriva inculpatului [...], în calitate de administrator al S.C. [...] 
S.R.L. Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere, întrucât urmare rezilierii 
contractului de leasing nr. [...]/26.10.2011 având ca obiect autoturismul marca Audi A6, cu numărul 
de înmatriculare [...], având seria de şasiu [...], inculpatul nu a restituit autoturismul finanţatorului 
conform clauzelor contractuale. 

Astfel, între S.C. [...] S.A., în calitate de finanţator şi S.C. [...] S.R.L., prin administrator [...], 
în calitate de utilizator a fost încheiat contractul de leasing nr. [...]/26.10.2011 având ca obiect 
autoturismul marca Audi A6, cu numărul de înmatriculare [...], având seria de şasiu [...], contract ce a 
fost reziliat unilateral la data de 27.02.2014 de către finanţator urmare a nerespectării obligaţiilor 
contractuale de către societatea utilizatoare. 

Urmare a rezilierii contractului de leasing încheiat, S.C. [...] S.A. a înaintat către S.C. [...] 
S.R.L., actul unilateral de reziliere nr. 401/27.02.2014, care a fost comunicat la data de 06.03.2014. 

La data de 10.05.2014, la punctul de trecere a frontierei Nădlac a fost identificat numitul [...], 
care conducea autoturismul marca Audi A6, cu numărul de înmatriculare [...], având seria de şasiu 
[...], pe sensul de ieşire din ţară. 

Ulterior, autoturismul a fost indisponibilizat şi predat către reprezentanţii S.C. [...] S.A. 
Cu ocazia audierii numitului [...], acesta a declarat că a achiziţionat autoturismul 

susmenţionat de la inculpatul [...] la sfârşitul lunii august 2013, prin intermediul numitului [...], 
contra sumei de 6 000 euro şi plata în continuare a ratelor de leasing. 

Totodată, din declaraţia numitului [...] a rezultat faptul că în luna februarie 2013 a primit de la 
inculpatul [...] autoturismul marca Audi A6 cu numărul de înmatriculare [...], având seria de şasiu [...] 
în contul unei datorii, cu obligaţia de a achita ratele de leasing, iar în luna iulie 2013 i-a dat 
autoturismul în cauză numitului [...] să-1 utilizeze. 

În cauză, deşi se reţine faptul că cele două declaraţii nu sunt în concordanţă, este cert faptul că 
inculpatul [...] a înstrăinat fară drept autoturismul marca Audi A6 cu numărul de înmatriculare [...], 
având seria de şasiu [...], deşi îi fusese comunicat la data de 06.03.2014 actul unilateral de reziliere 
nr. …/27.02.2014 de către societatea finanţatoare, având astfel obligaţia de a restitui autoturismul în 
cauză, neavând dreptul de a dispune de acesta fără acordul prealabil al finanţatorului. 

Cu atât mai mult, la data de 15.10.2012, prin sentinţa civilă nr. 3109 a Tribunalului Constanţa 
- Secţia a Il-a Civilă, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de S.C. [...] S.R.L., ridicându-
se debitoarei dreptul de administrare, constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi 
administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, împrejurare de care inculpatul avea 
cunoştinţă, aspect care rezultă din declaraţia martorului [...], în calitate de administrator judiciar al 
S.C. [...] S.R.L. 

S-a apreciat că faptele inculpatului [...], care, în calitate de administrator al S.C. [...] S.R.L., 
deşi a fost notificat în acest sens la data de 06.03.2014 de către persoana vătămată S.C. [...] S.A., a 
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refuzat restituirea autoturismului marca Audi A6, cu numărul de înmatriculare [...], având seria de 
şasiu [...] şi a dispus pe nedrept de acesta, autoturism care a făcut obiectul contractului de leasing nr. 
… încheiat între S.C. [...] S.A., în calitate de finanţator şi S.C. [...] S.R.L., în calitate de utilizator, 
contract ce a fost reziliat unilateral la data de 27.02.2014 de către finanţator ca urmare a nerespectării 
obligaţiilor contractuale de către societatea utilizatoare, cauzând un prejudiciu în cuantum de 28.628 
lei, prejudiciu nerecuperat, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 213 alin. 1 
din c.p. 1969. 

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, instanţa a avut in vedere criteriile prev. de 
art. 72 C.pen., si anume: dispoziţiile din partea generala a Codului Penal privind infracţiunea 
consumată; limitele de pedeapsă prevăzute în partea speciala, persoana şi conduita inculpatului – are 
vârsta de 37 ani, este căsătorit, nu are studii, ocupaţia administrator, fără antecedente penale. 

Cu privire la pretenţiile civile formulate cu titlu de daune materiale de S.C. [...] S.A, instanţa 
a constatat că acestea au fost dovedite, în condiţiile în care acestea sunt reprezentate de capitalul şi 
dobânzile restante, neachitate de inculpat, potrivit contractului de leasing nr. [...]/26.10.2011.  

Probaţiunea dosarului a dovedit, de asemenea, legătura de cauzalitate directă între fapta ilicită 
şi prejudiciul produs, precum şi vinovăţia inculpatului. 

 Împotriva sentinţei penale nr. 59/16.01.20917 pronunţată de Judecătoria Constanţa în 
dosarul nr. …/212/2015 au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi 
inculpatul [...]. 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a susţinut că unul dintre actele materiale ce intră 
în compunerea infracţiunii de abuz de încredere a fost săvârşit după intrarea în vigoare a Noului Cod 
penal, ceea ce impunea schimbarea încadrării juridice în infracţiunea prev. de art. 238 alin. 1 Cod 
penal, fără a se putea analiza în aceste condiţii incidenţa legii penale mai favorabile; s-a mai criticat 
individualizarea pedepsei aplicate inculpatului, susţinându-se că se impune majorarea pedepsei, faţă 
de modalitatea de săvârşire a faptei,urmarea produsă, circumstanţele personale ale inculpatului. 

 Inculpatul [...] a solicitat achitarea, în temeiul art. 16 ain. 1 lit. B teza a II-a Cod procedură 
penală, cu motivarea că nu acţionat cu intenţie directă; a mai solicitat reducerea daunelor materiale 
acordate părţii civile la suma precizată în apel de partea civilă, respectiv 13.903,15 lei. 

 Examinând sentinţa penală apelată prin prisma criticilor formulate de apelanţi, precum 
şi din oficiu, conform art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată următoarele: 

Prima instanţă a reţinut că inculpatul [...], în calitate de administrator al S.C. [...] S.R.L., deşi 
a fost notificat în acest sens la data de 06.03.2014 de către persoana vătămată S.C. [...] S.A., a refuzat 
restituirea autoturismului marca Audi A6, cu numărul de înmatriculare [...], având seria de şasiu [...] 
şi a dispus pe nedrept de acesta, autoturism care a făcut obiectul contractului de leasing nr. [...] 
încheiat între S.C. [...] S.A., în calitate de finanţator şi S.C. [...] S.R.L., în calitate de utilizator, 
contract ce a fost reziliat unilateral la data de 27.02.2014 de către finanţator ca urmare a nerespectării 
obligaţiilor contractuale de către societatea utilizatoare. 

Se observă că, atât în rechizitoriu, cât şi în hotărârea primei instanţe, se reţine că infracţiunea 
de abuz de încredere a fost comisă în două modalităţi distincte: prin dispunerea de autoturismul 
marca Audi A6, cu numărul de înmatriculare [...], având seria de şasiu [...], respectiv prin refuzul 
inculpatului de a restitui autoturismul.  

Cu referire la acţiunea de dispunere de autoturismul marca Audi A6, s-a reţinut corect faptul 
că în luna august 2013 inculpatul [...] a înstrăinat acest autoturism către martorul [...], prin 
intermediul martorului [...], primind suma de 6.000 euro, iar martorul [...] urma să achite în 
continuare ratele aferente contractului de leasing. 

S-a mai reţinut că la data de 06.03.2014 inculpatul a fost notificat de S.C. [...] S.A. pentru a 
restitui autoturismul marca Audi A6, însă a refuzat să des curs acestei notificări. 
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Curtea reţine că infracţiunea de abuz de încredere implică existenţa unui raport juridic 
patrimonial netranslativ de proprietate, în baza căruia o persoană care deţine un bun mobil al altuia 
are obligaţia de a-l restitui acestuia, în condiţiile prevăzute de convenţia părţilor. Esenţial pentru 
existenţa situaţiei premiză este că prin raportul juridic patrimonial să fie transmisă doar detenţia 
asupra bunului mobil, iar nu dreptul de proprietate. 

Elementul material al infracţiunii este alternativ şi se realizează prin una din următoarele 
acţiuni: însuşirea bunului, dispunerea pe nedrept de acel bun sau refuzul de a-l restitui. Dispunerea pe 
nedrept implică efectuarea de acte de dispoziţie pe care deţinătorul nu avea dreptul să îl facă, aşa 
cum corect s-a reţinut în cazul inculpatului [...], căruia contractul de leasing nu îi permitea să 
înstrăineze bunul altei persoane. Refuzul de restituire implică manifestarea de voinţă a făptuitorului 
de  a nu înapoia bunul şi a-l păstra pentru sine. Astfel cum se reţine în doctrina juridică, dar şi în 
jurisprudenţă, infracţiunea de abuz de încredere este o infracţiune instantanee, consumarea ei având 
loc odată cu executarea integrală a oricăreia dintre acţiunile care realizează elementul material al 
infracţiunii. 

Drept urmare, în cazul în care se reţine că infracţiunea de abuz de încredere s-a comis în 
modalitatea dispunerii pe nedrept de bun, consumarea infracţiunii are loc după ce acţiunea de 
dispunere este integral realizată, în cazul de faţă atunci când s-a realizat înstrăinarea bunului către 
martorul [...], în luna august 2013. După această dată inculpatul [...] nu mai deţinea bunul, care 
fusese transmis către martorul [...]. 

Având în vedere că probele administrate confirmă această stare de fapt, nu se mai poate reţine 
şi a doua modalitate alternativă de realizare a elementului material al infracţiunii de abuz de 
încredere, respectiv prin refuzul de restituire a autoturismului, urmare notificării din luna martie 
2014. Aşa cum am arătat, situaţia premisă a infracţiunii de abuz de încredere o constituie raportul 
juridic patrimonial netranslativ de proprietate, în baza căruia o persoană care deţine un bun mobil al 
altuia are obligaţia de a-l restitui acestuia. Urmare primei acţiuni de dispunere de autoturism, 
inculpatul [...] nu mai deţinea autoturismul în luna martie 2014, astfel că nu mai putea exista un refuz 
de restituire pentru un bun ce nu se mai afla în detenţia inculpatului, lipsind chiar situaţia premisă, ca 
efect al primei acţiuni a inculpatului. Infracţiunea de abuz de încredere s-a consumat în luna august 
2013, în modalitatea dispunerii de bun, de aceea nu mai putea exista ulterior un refuz de restituire 
pentru acelaşi bun care nu mai era deţinut de inculpat. Cu alte cuvinte, săvârşirea infracţiunii de abuz 
de încredere în modalitatea dispunerii pe nedrept de bun exclude posibilitatea comiterii ulterioare a 
infracţiunii şi în modalitatea refuzului de restituire a aceluiaşi bun, deţinut  în temeiul aceluiaşi raport 
juridic, exceptând cazul în care bunul s-ar reîntoarce în detenţia inculpatului.  

Aşa fiind, Curtea constată că în mod greşit s-a reţinut de prima instanţă că infracţiunea de 
abuz de încredere a fost comisă  în două modalităţi: prin dispunerea pe nedrept de bun în luna august 
2013, respectiv prin refuzul de restituire în luna martie 2014, urmând a se reţine de Curte că 
infracţiunea s-a comis exclusiv în modalitatea dispunerii pe nedrept de bun şi s-a consumat în luna 
august 2013. 

De altfel, prima instanţă, preluând aprecierea din actul de sesizare, a reţinut ambele modalităţi 
de realizare a elementului material al infracţiunii de abuz de încredere, dar nu a reţinut forma 
continuată a infracţiunii, deşi a reţinut două acte materiale distincte, ceea ce indică o inconsecvenţă 
între starea de fapt reţinută şi încadrarea juridică a faptei. 

În acest context, constatând că infracţiunea s-a comis în luna august 2013, anterior intrării în 
vigoare a Noului Cod penal, la 01.02.2014, se impunea analizarea legii penale mai favorabile, în 
condiţiile art. 5 Cod penal.  

Având în vedere că prima instanţă s-a orientat către minimul special prevăzut de lege, identic 
în ambele legi penale succesive, dar a optat pentru suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în 
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condiţiile art. 81 Cod penal din 1968,  modalitate de individualizare a executării pedepsei mai 
favorabilă decât cele prevăzute în Noul Cod penal, este corectă aprecierea că legea penală mai 
favorabilă este Codul penal din 1968. 

Luând în considerare argumentele expuse, nu este întemeiată critica procurorului, care a 
susţinut că nu trebuia analizată incidenţa art. 5 Cod penal privind aplicarea legii penale mai 
favorabile până la judecarea definitivă a cauzei, întrucât instanţa de apel a reconfigurat conţinutul 
infracţiunii, pe care l-a redus la fapta din luna august 2013. În cazul în care s-ar fi reţinut că 
infracţiunea de abuz de încredere includea şi actul material constând în refuzul de restituire a 
autoturismului, din luna martie 2014, cum a procedat prima instanţă, atunci era greşită analizarea 
incidenţei art. 5 Cod penal, dar reaprecierea realizată de instanţa de apel face ca aplicarea art. 5 Cod 
penal să fie corectă. 

Inculpatul a susţinut că nu a acţionat cu forma de vinovăţie cerută de lege – intenţia  directă, 
necesară pentru realizarea condiţiilor de tipicitate ale infracţiunii. 

Contrar susţinerii inculpatului [...], elementul subiectiv al infracţiunii de abuz de încredere 
include atât intenţia directă, cât şi intenţia indirectă, astfel că şi în ipoteza indicată de inculpat, 
săvârşirea faptei cu intenţie indirectă, sunt realizate condiţiile de tipicitate ale infracţiunii, din 
perspectiva laturii subiective. 

Aşa cum a arătat şi prima instanţă, acţiunile inculpatului arată însă că a acţionat cu intenţie 
directă, deoarece a prevăzut rezultatul faptei şi a urmărit producerea lui. Inculpatul cunoştea că, 
potrivit clauzelor contractului de leasing, nu putea înstrăina autoturismul, decât în condiţiile unei 
cesiuni de creanţă. 

Cesiunea de creanţă a unui contract de leasing presupune cedarea de către persoana fizică sau 
juridică, numită în contractul de cesiune utilizator, a dreptului de uzufruct asupra bunului care face 
obiectul contractului de leasing, către o terţă persoană, numită noul utilizator al contractului de 
leasing cesionat. Aceasta presupune că noul utilizator îşi asumă toate drepturile și obligaţiile izvorâte 
din contractul de leasing pe care îl preia, fiind însă necesar acordul finanţatorului pentru realizarea 
cesiunii. 

Inculpatul nu a urmat această procedură, nu a încunoştiinţat finanţatorul, nu a răspuns 
notificărilor ce i-au fost adresate, cel puţin pentru a facilita recuperarea autoturismului, ascunzând 
modul în care a procedat, aspecte de natură a releva reaua sa credinţă, dar şi reprezentarea reală a 
situaţiei juridice în care se afla, aşa încât Curtea reţine că inculpatul a acţionat cu intenţie directă, 
cum corect a motivat şi prima instanţă, motiv pentru care este întemeiată soluţia de condamnare. 

Asupra individualizării pedepsei, Curtea constată că nu se impune majorarea pedepsei 
aplicate inculpatului, aşa cum solicită procurorul, pedeapsa de 3 luni închisoare reflectând gravitatea 
faptei şi persoana inculpatului.  

Din perspectiva individualizării pedepsei, curtea constată că, potrivit art. 72 Cod penal din 
1968, la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a acestui cod, 
de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de 
persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală. 

În stabilirea unei pedepse care să reflecte scopul şi funcţiile pedepsei, prin raportare la aceste 
criterii generale de individualizare, este necesar a se examina cumulativ 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 este 
justificată aplicarea pedepsei de 3 luni  închisoare. 

Deşi inculpatul a produs un prejudiciu relativ mare, de 13.903,15 lei, care nu a fost recuperat, 
iar inculpatul nu a cooperat cu organele judiciare, trebuie observat că se află la primul conflict cu 
legea penală, a desfăşurat activităţi lucrative, de la comiterea faptei a trecut un interval de peste 4 ani 
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în care nu sunt date că a mai comis alte fapte, ceea ce indică faptul că intrarea în conflict cu legea 
penală a fost accidentală. 

Din analiza coroborată a tuturor acestor date, Curtea reţine că scopul pedepsei poate fi atins 
prin aplicarea pedepsei de 3 luni închisoare, în condiţiile art. 81 Cod penal din 1968, aşa încât 
inculpatul să nu mai comită pe viitor alte infracţiuni. 

În soluţionarea acţiunii civile, Curtea constată că prima instanţă a acordat integral suma 
solicitată de partea civilă S.C. [...] S.A., respectiv sunma de 28.628 lei. Deşi prima instanţă a apreciat 
că acest prejudiciu este dovedit, din analizarea mijloacelor de probă, dar şi a constituirii de parte 
civilă, se constată că partea civilă a indicat un prejudiciu total, fără a aduce probe în susţinerea cererii 
şi fără măcar a explica modalitatea de producere a prejudiciului, conţinutul concret al prejudiciului 
pretins. 

În apel, au fost solicitate precizări părţii civile S.C. [...] S.A. (prin administratorul judiciar [...] 
Cluj Napoca, având în vedere că societatea se află în prezent în procedura insolvenţei), cu referire la 
prejudiciul cauzat prin fapta ilicită a inculpatului, iar din răspunsul primit rezultă că prejudiciul este 
în cuntum de 13.903.15 lei (din care 4.340 lei reprezentând folosinţa bunului, nefacturată, pentru 
perioada anterioară rezilieri contractului, 881,56 lei reprezentând factura aferentă lunii octombrie 
2013, 901,93 lei reprezentând factura aferentă lunii noiembrie 2013, 62 lei conturi expediere 
notificare, 7.717,26 lei reprezentând debit datorat pentru perioada de folosinţă a bunului între data 
rezilierii şi preluarea bunului ); a fost ataşată situaţia financiară a contractului de leasing. 

Inculpatul [...] nu a contestat acest nou cuantum al prejudiciului, precizat în apel de partea 
civilă. 

Având în vedere precizările formulate de partea civilă şi explicaţiile date relativ la cuantumul 
prejudiciului, Curtea constată că prejudiciul cauzat de inculpat prin fapta dedusă judecăţii este în 
cuantum de 13.903,15 lei, acesta datorând sumele reprezentând folosinţă bunului şi cheltuielile 
impuse de recuperarea autoturismului. 

Se constată, aşadar, că prima instanţă a acordat în mod nejustificat suma de 28.628 lei, cu titlu 
de daune materiale, din chiar precizările părţii civile rezultând că prejudicul total este în cuntum de 
13.903,15 lei. 

În concluzie, dintre toate criticile formulate în apel, este întemeiată doar cea a inculpatului, 
relativ la reducerea despăgubirilor civile acordate părţii civile la suma de 13.903,15 lei, numai sub 
acest aspect urmând a fi admis apelul inculpatului, în timp ce criticile procurorului sunt integral 
neîntemeiate. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, Curtea va 
respinge ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa împotriva 
sentinţei penale nr. 59/16.01.20917 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. …/212/2015. 

În baza art. 421 pct.2 lit. a Cod procedură penală va fi admis apelul declarat de inculpatul [...] 
împotriva sentinţei penale nr. 59/16.01.20917 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 
…/212/2015. 

În baza art. 423 alin. 2 Cod procedură penală se va desfiinţa în parte sentinţa penală apelată 
şi, rejudecând, se va reduce cuantumul despăgubirilor civile la plata cărora a fost obligat inculpatul 
[...] către  partea civilă S.C. [...] S.A. (prin administratorul judiciar [...] Cluj Napoca) de la suma de 
28.628 lei la suma de 13.903,15 lei. 

Se vor înlătura din cuprinsul sentinței penale apelate dispozițiile contrare deciziei penale de 
față și se vor menține celelalte dispoziții.  

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina 
statului. 

Decizia penală nr. 840/P/18.09.2017 
Judecător redactor Marius Damian Mitea 
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2. Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă continuată. 
Vinovăția inculpatului sub forma intenției directe. Recuperarea prejudiciului 
cauzat de inculpat. Încetarea procesului penal. 
 

Având în vedere că fapta de abuz în serviciu în formă continuată comisă de către inculpat a fost 
comisă în perioada 04 - 05.04.2011 şi 16 - 17.04.2011, deci anterior datei de de 25.05.2011 când a fost 
publicată în Monitorul Oficial Decizia nr. 573/2011 a Curţii Constituţionale a României, se constată că la 
data de 17.04.2011 când s-a consumat infracţiunea de abuz în serviciu dispoziţiile art.741 cod penal 1969 
erau în vigoare şi îşi produceau efectele şi în mod corect instanţa de fond le-a dat eficienţă, raportat la 
prevederile art.5 cod penal. 

Se reţine că achitarea prejudiciului de către inculpat nu constituie vreuna dintre cauzele justificative 
sau de neimputabilitate prevăzute în mod expres şi limitativ în art.18 - art.22 cod penal, respectiv în art.23 – 
art.31 cod penal pentru a fi incident temeiul de achitare prevăzut de art.16 alin.1 lit.d) cod procedură penală, 
astfel cum a fost reţinut în mod nelegal de către instanţa de fond.    

În cauză nu se reţine că fapta inculpatului nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, ci 
că inculpatul a achitat prejudiciul cauzat, în cuantum de până la 50.000 euro în echivalent lei, aspect care 
constituie o cauză de nepedepsire cu caracter personal. 

În acelaşi sens, ca argument, Curtea are în vedere prin similitudine decizia nr. 9/15.03.2017 a 
Î.C.C.J. pentru dezlegarea de principiu a unei problemei de drept prin care s-a stabilit că dispoziţiile art.10 
alin.1 din Legea nr.241/2005, în forma în vigoare până la data 1 februarie 2014 (care vizau achitarea 
prejudiciului cauzat prin comiterea unei infracţiuni de evaziune fiscală) reglementează o cauză de 
nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter personal. 

 
Art. 248 cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal 1969 și art. 5 cod  penal 

Art.741 alin.2 Cod penal 1969 
Art. 16 alin.(3) lit. a) Cod penal 

Ordinul MTI nr.568/19.07.2010 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/15.06.2016 

Decizia Curţii Constituţionale nr. 573/2011 
Decizia Î.C.C.J. nr. 9/15.03.2017 

 
Instanţa constată că prin sentinţa penală nr. 113 din data de 01.11.2016 pronunţată de 

Judecătoria Hârşova în dosarul penal nr. …/842/2016 s-a hotărât: 
„In baza art.5 din Noul Cod penal 

 Constată că legea penală mai favorabilă ce poate fi aplicată inculpatului [...] este Codul 
penal din 1968 așa cum a fost modificat și completat prin Legea nr. 202/2010. 
 In baza art. 396 C.proc.pen raportat la art.16 lit.d C.proc.pen in referire la art. 74/1 alin.2 
Cod penal din 1968 așa cum a fost modificat și completat prin Legea nr. 202/2010. 
 Achită inculpatul [...] pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 Cod penal din 
1968 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968. 
 In baza art.91 lit.c Cod penal din 1968, 
 Aplică inculpatului [...] o amendă administrativă in cuantum de 500 lei. 
 In baza art.274 alin.1 lit.c C.proc.pen, 
 Obliga inculpatul [...] sa plateasca suma de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare in favoarea 
statului.” 
 Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

La data de 13.01.2012, persoana vătămată [...] prin [...] a formulat plângere penală, 
înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova cu nr. …/P/2012, prin care a solicitat 
efectuarea de cercetări penale față de inculpatul [...] care, în calitate de angajat al [...], în funcția de 
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casier taxator în cadrul Agenției de Control și Încasare [...], în intervalul de timp 16.04.2011, ora 
19,30 - 17.04.2011, ora 07,30, dar și în intervalul de timp din 04.04.2011, ora 19,30 - 05.04.2011, ora 
07,30, și-a încălcat obligațiile de serviciu, în sensul că nu a încasat tariful de trecere a podului [...].  

Prin Raportul de expertiză tehnică judiciară din data de 14.10.2013 al Biroului de Expertize 
Judiciare, efectuat in dosarul de urmărire penala, s-a stabilit în partea concluzionară că inculpatul [...] 
nu a încasat tariful de trecere prin stația de taxare pentru un număr de 108  autovehicule. 

 Inculpatul a achitat  integral prejudiciul în sumă de 2275,65 lei în intervalul de timp 
16.04.2011, ora 19,30 - 17.04.2011, ora 07,30, dar și în intervalul de timp 12.04.2011, ora 19,30 - 
13.04.2011, ora 07,30.  

Pentru inculpat, conform dispozițiilor din Codul Muncii, angajatorul a dispus emiterea 
Deciziei nr. 945/29.06.2011, prin care i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară constând în reducerea 
salariului de baza cu 5% pe o perioadă de 1 lună.  

Inculpatul [...] a achitat prejudiciul cauzat, în sumă de 4175 lei, potrivit extrasului de cont din 
data de 02.07.2015 eliberat de Raiffeisen Bank.  

Prin Decizia Civilă nr. 155/CM din data de 07.05.2014 a Curţii de Apel Constanţa, pronunţată 
în dosarul nr. …/118/2011* s-a hotărât respingerea ca nefondat a recursului civil formulat de 
recurentul reclamant [...] - inculpat în prezenta cauză, împotriva Sentinţei Civile nr. 
4143/11.11.2013, pronunţată de Tribunalul Constanţa - Secţia 1 Civilă, în dosarul nr. …/118/2011*, 
în contradictoriu cu intimata pârâtă [...] prin care acesta a contestat concedierea sa. 

Recurentul, inculpat în cauză, [...], a formulat recursul menţionat pentru a contesta decizia de 
concediere, Curtea de Apel Constanţa considerând că recursul nu este întemeiat pentru următoarele 
motive : 
 - potrivit prev. art. 247 alin. 1 Codul muncii, angajatorul este cel care are prerogativă 
disciplinară, concedierea salariatului, ca sancţiune disciplinară, putând fi dispusă, când acesta a 
săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele 
stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul 
intern.  
 - în exercitarea dreptului recunoscut angajatorului de art. 274 alin.1 a fost emisă Decizia nr. 
1161/11.08.2011, prin care s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al 
recurentului [...]-inculpat în prezenta cauză, în temeiul art. 61 lit. a pentru neîndeplinirea sau 
îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu.  
 Pe parcursul soluţionării contestaţiei promovată împotriva acestei decizii de concediere, s-a 
dat curs obligaţiei instituite de art. 272 C.muncii, în conformitate cu care sarcina probei în conflictele 
de muncă revine angajatorului, care este obligat să depună dovezile în apărarea sa, până la prima zi 
de înfăţişare şi a fost depusă la dosar toată documentaţia avută în vedere la aplicarea sancţiunii, 
detaliată exact în considerentele sentinţei atacate.  
 Prin adresa din data de 07.09.2015, persoana vătămată [...] a precizat că „nu are relevanţă în 
vederea trimiterii în judecată a inculpaţilor, dacă sistemul video era sau nu omologat, deoarece 
camerele video nu reprezentau un instrument de măsură, deci un mijloc de tehnic certificate, verificat 
metrologic, care să impună obligativitatea omologării, ci asigurau doar supravegherea şi 
monitorizarea traficului în zonă, determinând prin numărare, autovehiculele care au tranzitat staţia de 
taxare pe fiecare bandă de circulaţie în parte„ 
 Totodată, prin aceeaşi adresă s-a solicitat a se menţine concluziile Raportului de expertiză 
realizat de către expert [...], prin care se confirmă, printre altele, şi următoarele aspecte: 
 - imaginile video expertizate sunt identice cu cele imprimate pe hardul calculatorului 
 - imaginile video de la dosarul cauzei aflate pe suport optic sunt identice cu înregistrările 
originale. 
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 Ulterior, prin Ordonanţa din 08.10.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârşova s-a 
dispus efectuarea în cauză a unui Supliment la Raportul de expertiză tehnică judiciară, întocmit la 
data de 08.09.2014, în specialitatea informatică, Ordonanţă prin care se face referire la Raportul de 
expertiză realizat la cererea Tribunalului Constanţa, dosar nr. …/118/2011, între părţile [...] şi [...], 
având ca obiect expertizare unor fişiere video efectuate în perioada 04 - 05.04.2011. 
 În acest sens, o primă solicitare a fost de a se stabili dacă înregistrările video din perioada 04-
05.04.2011, respectiv, 12.04.2011 şi 16 - 17.04.2011 efectuate cu camerele video neomologate şi 
neverificate metrologic, conţin urme de intervenţie tehnică, în sensul modificării integrităţii acestora 
ori alterării tehnice.  
 Expertul a apreciat că „echipamentele video de înregistrare nu au fost omologate şi verificate 
metrologic, nu are efect asupra analizelor efectuate şi a concluziilor formulate de acelaşi expert în 
cele două Rapoarte de expertiză şi în completările acestora”. 
 Astfel că, în urma analizelor şi verificărilor efectuate asupra tuturor fişierelor video 
corespunzătoare perioadelor menţionate, atât de pe suporturile externe de tip DVD şi cele de pe 
Hard-discurile externe, nu s-au găsit urme de intervenţie tehnică, în sensul modificării integrităţii 
acestora, alterării tehnice.  
 Cea de-a doua solicitare a fost aceea de a se preciza dacă, conform concluziilor de expertiză 
tehnică extrajudiciară, înregistrările video nu sunt originale, ci acestea sunt copii sau transferuri ale 
unor alte înregistrări.  
 Expertul a precizat că, conform conceptelor de specialitate standard la nivel internaţional şi 
naţional, fişierele video analizate chiar de către acesta au fost probe digitale duplicat. Aceste clone 
digitale au fost obţinute în urma unor operaţii de copiere şi/sau transfer digital, în urma cărora nu au 
fost efectuate modificări si/sau alterări ale conţinutului.    

Instanţa constată că legea penală mai favorabilă ce poate fi aplicată inculpatului [...] este 
Codul penal din 1968 aşa cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010. 

Prin Decizia nr.573/2011 a Curţii Constituţionale a României s-a constatat că dispozițiile 
art.74/1 Cod penal introduse prin art.XX pct.2 din Legea nr. 202/2010 sunt neconstituţionale, însă 
neconstitutionalitatea nu afectează şi perioada ce a trecut de la intrarea in vigoare a Legii nr. 
202/2010 şi până la declararea ca neconstitutionale a dispozitiilor art.74/1 din Vechiul Cod penal. 

In această perioadă, prevederile legislative menţionate şi-au produs efectele avute în vedere la  
emiterea lor. 

Potrivit dispozițiilor art.74/1 V Cod penal: In cazul savârşirii infracțiunilor de gestiune 
frauduloasa, inselaciune, delapidare, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, abuz in 
serviciu contra intereselor publice, abuz in serviciu in forma calificata si neglijenta in serviciu, 
prevazute in prezentul cod, ori a unor  infractiuni economice prevazute in legi speciale prin care s-a 
pricinuit o paguba, daca  in timpul urmaririi penale sau al judecatii, pina la solutionarea cauzei in 
prima instanta, invinuitul sau inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei 
prevazute de lege pemtru fapta savirsita se reduc la jumatate…. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat 
in aceleași condiții este de până la 50.000 Euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o 
sanctiune administrativa care se inregistreaza in cazierul judiciar. 

In speţa dedusă judecăţii, inculpatul a fost trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunii de 
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor prevăzute de art. 248 V Cod penal cu aplicarea art.41 
alin.2 V Cod penal.  

De asemenea, se mai retine că inculpatul [...] a recunoscut săvârşirea faptei şi a achitat 
prejudiciul cauzat în sumă de 4175 lei, potrivit extrasului de cont din data de 02.07.2015 – Raiffeisen 
Bank.  
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Împotriva acestei sentinţe au formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova şi 
inculpatul [...]. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârşova, astfel cum au 
fost precizate şi susţinute cu ocazia dezbaterilor din apel de la termenul din data de 09.03.2017, s-a 
arătat că este corectă interpretarea pe care a dat-o instanţa fondului în ceea ce priveşte aplicarea art. 
741 Cp 1969 şi prin prisma art. 5, solicitând a se admite apelul dintr-un alt punct de vedere, respectiv 
al greşitei soluţionări a laturii penale, apreciind că ar fi trebuit să se dispună încetarea procesului 
penal ca urmare a existenţei acestei cauze de nepedepsire şi nu achitarea, cum în mod greşit a dispus 
Judecătoria Hârşova, în baza disp. art. 396 alin. 6 Cpp, art. 16 lit. h, art. 741 Cp 1969, art. 5 şi art. 91 
alin. 1 lit. c Cp 1969 pentru care există obligativitatea aplicării sancţiunii administrative, soluţiile 
fiind similare şi în ceea ce priveşte reţinerea art. 10 din Legea 241/2005. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat achitarea inculpatului în 
temeiul art. 16 lit. b) cod procedură penală pentru că fapta reţinută în rechizitoriu nu este prevăzută 
de legea penală, inculpatul recunoscând fapta, situaţia de fapt, raportat la dispoziţiile privind abuzul 
în serviciu, în referire la decizia Curţii Constituţionale; s-a apreciat că pentru a putea face aplicarea 
subsecventă a disp. art. 741, trebuie să existe o infracţiune, să se constate că există, că a fost săvârşită 
şi că întruneşte elementele constitutive ale acestei infracţiuni; s-a susţinut că inculpatul a recunoscut 
situaţia de fapt din cuprinsul rechizitoriului, dar aceasta poate să fie o simplă abatere 
contravenţională sau, cum este acest caz, este o abatere disciplinară, pentru că faţă de inculpat s-a 
luat o sancţiune disciplinară; analizând actul de sesizare al instanţei care stabileşte limitele judecăţii 
şi din perspectiva art. 371 Cpp, se constată faptul că în fundamentarea acuzaţiei în legătură cu 
infracţiunea de abuz în serviciu, nu se face trimitere la nici o dispoziţie prevăzută într-o lege sau într-
o ordonanţă de urgenţă în referire la care s-ar face vinovat inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii de 
abuz în serviciu, respectiv faptul că a lăsat anumite autoturisme să treacă la punctul de taxare fără să 
le perceapă contravaloarea taxei respective; analizând conţinutul Deciziei nr. 405/15.06.2016 a Curţii 
Constituţionale, în lipsa stabilirii încălcării unor atribuţii de serviciu prevăzute într-o ordonanţă de 
Guvern sau într-o lege, nu se poate reţine că fapta săvârşită de către inculpat, este prevăzută de legea 
penală; instanţa de fond nu a analizat această chestiune şi apreciază că hotărârea pronunţată este 
nemotivată, cuprinzând şi anumite dispoziţii vădit contradictorii. Învederează că este un evident 
neajuns al sentinţei apelate şi solicită să se corecteze acest lucru pe calea admiterii apelului; s-a mai 
arătat că instanţa de fond în mod greşit nu a analizat susţinerile apărării, argumentul potrivit cu care 
atâta timp cât inculpatul a fost deja sancţionat o dată, nu mai putea fi sancţionat încă o dată din 
perspectiva principiului non bis in idem şi a făcut trimitere la practica CEDO în legătură cu reţinerea 
şi aplicabilitatea acestui principiu, reglementat de disp. art. 4 din Protocolul 7 din CEDO care prevăd 
în mod explicit condiţiile şi cazurile în care se poate face aplicarea acestui principiu. 

La termenul din data 09.03.2017, inculpatul [...] nu s-a prezentat în faţa instanţei de apel deşi 
a fost legal citat, fiind reprezentat de către un avocat ales. 

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

Curtea constată că apelul formulat în cauză de către inculpatul [...] nu este fondat, fiind fondat 
doar apelul formulat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova, pentru următoarele: 

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

În acest sens, Curtea are în vedere mijloacele de probă administrate în cauză.  
Curtea mai reţine, în acelaşi sens, că la termenul de judecată din data de 20.09.2016 din faţa 

instanţei de fond inculpatul [...] a arătat că înţelege să beneficieze de dispoziţiile prev. de art.396 
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alin.10 cod procedură penală, în sensul că a recunoscut în totalitate fapta astfel cum i s-a reţinut în 
sarcină prin actul de sesizare şi a solicitat ca judecata să se facă potrivit dispoziţiilor art.374-375 cod 
procedură penală. 

Curtea constată de altfel că motivele de apel invocate de către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa şi de către inculpat nu vizează modalitatea de reţinere a stării de fapt de către 
prima instanţă, ci alte aspecte. 

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

Astfel, fapta inculpatului [...] care, în perioada 04 - 05.04.2011 şi 16 - 17.04.2011, nu a 
încasat tariful de trecere prin staţia de taxare [...] pentru 102 autovehicule, cauzând un prejudiciu în 
valoare de 4175 lei în patrimoniul [...], întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în 
serviciu contra intereselor  persoanelor  prev. de art. 248 cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 cod 
penal 1969 și art. 5 cod  penal. 

Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel invocate de către inculpatul [...] prin 
care s-a susţinut că fapta acestuia nu este prevăzută de legea penală. 

În acest sens, Curtea are în vedere că tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre 
la [...] pentru anul 2011 sunt prevăzute în Anexa 4 din Ordinul Ministrului Transporturilor şi 
Infrastructurii nr.568/19.07.2010, publicat în M.Of. nr. 504/20.07.2010. 

Curtea reține că acest Ordin nr. 568/19.07.2010 al Ministrului Transporturilor şi 
Infrastructurii a fost emis în vederea aplicării Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe drumurile naționale din România, ordonanţă aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr.424/2002, și prin urmare face corp comun cu aceste acte 
normative. 

Astfel, Curtea constată că prin art.I din Legea nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în M.Of. 
nr. 468/01.07.2002, s-a aprobat Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de 
utilizare și a tarifului de trecere pe drumurile naționale din România, în anexa 3 din Legea nr. 424 din 
27 iunie 2002 fiind prevăzut în mod expres la pct.2 că se aplică tariful de trecere la Podul peste 
Dunăre între [...] şi …. 

Curtea reţine că potrivit art.1 alin.26 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 (în vigoare la data 
comiterii faptei de către inculpat) tariful de trecere se achită în funcţie de tipul vehiculului şi se 
aplică pe o anumită distanţă de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac 
parte din reţeaua de drumuri naţionale din România.  

O prevedere foarte importantă, din pespectiva netemeiniciei acestui motiv de apel invocat de 
către inculpat, este cea a art.11 alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 (text introdus prin Legea 
nr. 61/2009 şi deci în vigoare în anul 2011, data comiterii faptei de către inculpatul [...]) care prevede 
că „Nivelul tarifului de trecere, sectoarelor de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac 
parte din reţeaua de drumuri naţionale din România pe care tariful de trecere se înregistrează 
prin intermediul SIEGMCR, precum şi data de la care acesta se aplică, se aprobă prin ordin al 
ministrului transporturilor, la propunerea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A.”.  

Prin urmare, atâta timp cât printr-o lege care se stabileşte obligaţia de plată a unui tarif de 
trecere la Podul peste Dunăre între [...] şi …, iar prin aceeaşi lege se prevede că nivelul tarifului de 
trecere a podului se aprobă prin ordin al ministrului transportuilui, Curtea constată că Ordinul nr. 
568/19.07.2010 al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii prin care s-au stabilit tarifele de 
trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre la [...] - … pentru anul 2011 a fost emis în vederea 
aplicării Legii nr. 424/2002 şi face astfel corp comun cu aceasta. 
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Curtea mai reţine că în Fişa postului de casier taxare (întocmită la 15.10.2009) inculpatului 
[...] sunt menţionate mai multe atribuţii, printre care şi aceea încasare a tarifului de trecere a 
podului peste Dunăre, în ordinea sosirii vehiculelor în punctul de taxare, conform categoriei din care 
face parte vehiculul respective, cu menţiunea că prin adresa nr. 13629/10.04.2012 a CNADNR s-a 
comunicat că începând cu data de 17.01.2011 inculpatul [...] şi-a desfăşurat activitatea la staţia de 
taxare la ACI [...] (anterior lucrând la staţia de taxare …) iar acestuia i s-a adus la cunoştinţă 
procedura de lucru încasare tarife. 

Prin urmare, nu se poate reţine că inculpatul [...] nu avea cunoştinţă de obligaţia legală pe 
care o avea de încasare a tarifelor de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre, obligaţie care 
este corelativă obligaţiei vehiculelor de plată a tarifelor de trecere a Podurilor peste Dunăre, tarife 
prevăzute de Ordinul nr. 568/19.07.2010 al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, ordin emis 
în vederea aplicării Legii nr. 424/2002 şi face astfel corp comun cu aceasta. 

În consecinţă, Curtea constată că nu este întemeiat motivul de apel precizat de către inculpatul 
[...], prin avocatul său ales, prin invocarea Deciziei nr. 405/15.06.2016 a Curţii Constituţionale şi 
prin care s-a susţinut că inculpatul nu a încălcat vreo atribuţie de serviciu prevăzută într-o ordonanţă 
de urgenţă sau într-o lege, Curtea reţinând că atribuţia de serviciu poate fi prevăzută şi într-o 
ordonanţă a Guvernului. 

În acest sens, Curtea constată că în Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/15.06.2016 nu se 
face referire doar la nerespectarea unei obligaţii prevăzute de o ordonanţă de urgenţă sau lege, la 
punctele 63 şi 65 din motivare acestei decizii a Curţii Constituţionale reţinându-se că ordonanţele şi 
ordonanţele de urgenţă ale Guvernului, sub aspect material, conţin norme de reglementare 
primară, având o forţă juridică asimilată cu a legii.  

Astfel cum s-a arătat mai sus, Curtea reţine că inculpatul neîncasând tariful de trecere în 
perioada 04 - 05.04.2011 şi 16-17.04.2011 prin staţia de taxare [...] -Vadu Oii pentru 102 de 
autovehicule a încălcat o atribuţie de serviciu corelativă funcţiei de casier taxare  constând în 
obligaţia legală de încasare a tarifelor de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre prevăzută 
de art.1 alin.26 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002, obligaţie care este corelativă obligaţiei 
vehiculelor de plată potrivit Legii nr. 424/2002 a tarifelor de trecere a Podurilor peste Dunăre, tarife 
prevăzute de Ordinul nr. 568/19.07.2010 al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, ordin emis 
în vederea aplicării Legii nr. 424/2002 şi face astfel corp comun cu aceasta. 

  Nu este întemeiat nici motivul de apel invocat de către inculpatul [...], prin avocatul său ales, 
prin care s-a solicitat aplicarea principiului non bis in idem raportat la faptul că inculpatul a fost 
cercetat şi sancţionat disciplinar. 

Curtea reţine că pentru existenta unei abateri disciplinare este necesar ca fapta - actiune sau 
inactiune - savârsita de catre un salariat, sa se rasfrânga negativ asupra relatiilor care se stabilesc 
între membrii colectivului unei unitati în procesul muncii. Savârsind abaterea disciplinara, salariatul 
încalca una sau mai multe obligatii de munca. 

Așadar, obiectul abaterii disciplinare - valoarea sociala lezata prin savârsirea ei - îl 
constituie relatiile sociale de muncă, ordinea interioară a unității și disciplina la locul de munca. 

Între raspunderea disciplinara si raspunderea penală există o deosebire esențială, 
determinată de izvorul lor diferit: răspunderea penala își găsește izvorul în lege, fiind, deci, de 
natură legală, pe când răspunderea disciplinară își are izvorul în contractul încheiat între părți, fiind, 
deci, de natură contractuală. 

Între infracțiune și abaterea disciplinară există unele asemănări, și anume: sunt fapte 
nepermise, cu urmări antisociale, sunt săvârșite cu vinovăție și lezează o anumită ordine stabilită în 
societate.  

Dar există și deosebiri. 
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Sub aspectul obiectului, abaterea disciplinară lezează direct nu numai interesele legitime 
ale unitatii, ci și interesele întregului colectiv de salariati din care face parte autorul abaterii. 

Răspunderea disciplinară apără o ordine sociala determinata, aceea a relatiilor de muncă și 
de productie de la nivelul unitatilor, în timp ce raspunderea penala apara relatiile si valorile, 
considerate ca primordiale la nivelul întregii societăți: suveranitatea, proprietatea publică, persoana și 
drepturile acesteia, independența și unitatea statului, precum și întreaga ordine de drept. 

Deci, sub aspect al obiectului, există o asemănare ce constă în natura sa generică - apărarea 
unei ordini sociale prestabilite, într-o anumită sferă de activitate - dar, există și o deosebire colectivă 
ce constă în specificitatea, felul și importanța relativă a relațiilor ocrotite, precum și în ceea ce 
privește întinderea ariei de aplicabilitate a răspunderii. 

Sub aspectul laturii obiective, atât raspunderea disciplinară, cât și cea penală, presupune 
săvârșirea unei fapte ilicite, contrara normelor prestabilite, dar aceasta fapta difera în ceea ce priveste 
raspunderea disciplinara si penala, sub aspectul gravitatii, al periculozităţii urmărilor sale, respectiv 
al gradului de perturbare a relatiilor pe care le atinge. 

Fapte de aceeasi natura pot constitui, în functie de o suma de elemente, fie abateri 
disciplinare, fie infractiuni. Aceste elemente sunt: importanta obiectului ocrotirii într-un anumit 
moment dat, împrejurarile concrete în care s-a savârsit fapta (ex. numarul persoanelor, timpul si locul 
savârsirii faptei), felul si intensitatea vinovăției, natura mobilului urmarit, urmarile faptei, atât cele 
efectiv produse, cât și cele ce s-ar fi putut produce, posibilitatea de prevenire etc. Aceste elemente 
concură la stabilirea gradului diferit de pericol social, determinând în final atât forma de răspundere 
pe care o angajează, cât și dozarea sancțiunii înlăuntrul formei de răspundere respective[10]. 
Gravitatea și periculozitatea socială a urmării faptei constituie elementul care exprimă cel mai bine 
diferențele de grad, de intensitate și situează o anumită faptă concretă deasupra sau dedesubtul 
pragului care separă cele două răspunderi. 

Sub aspectul modului de sancționare, există o asemănare ce constă în caracterul coercitiv 
și privativ al sancțiunilor, însă și o deosebire, prin natura și gradul de constrângere și privațiune, 
precum și prin scopul urmărit, modul și organele cere le aplică, modalitățile și organele de executare. 

Faţă de considerentele expuse mai sus, Curtea constată că este posibil cumulul răspunderii 
penale cu răspunderea disciplinară dacă aceeași faptă, săvârșită de un salariat la locul de muncă, 
aduce atingere atât ordinii și disciplinei interioare a unității, cât și valorilor de interes general pentru 
societate, aparate de legea penala. 

   Curtea mai constată că Hotărârea CEDO în cauza Lungu şi alţii împotriva României 
invocată de către inculpat, prin avocatul său ales, şi depusă la dosar în faţa instanţei de fond nu 
vizează cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală, ci o altă situaţie, aceea a autoritatea 
de lucru judecat a unei hotărâri civile în cadrul unei proceduri contencioase fiscale prin care s-a 
constatat că anumite operaţiuni comerciale au fost legale şi dădeau astfel dreptul reclamanţilor la 
anumite facilităţi fiscale, autoritate de lucru judecat care nu a fost avută în vedere în cadrul unei 
proceduri penale ulterioare finalizată cu o hotărâre penală definitivă pronunţată de secţia penală a 
aceleiaşi curţi de apel prin care s-a constatat că aceleaşi operaţiuni comerciale erau ilegale iar 
reclamanţii au beneficiat în mod necuvenit de facilităţi fiscale, Curtea Europeană a drepturilor 
omului constatând că astfel s-a încălcat principiul securităţii raporturilor juridice.      

Curtea constată că în mod corect instanţa de fond a constatat că prin Decizia nr.573/2011 a 
Curţii Constituţionale a României s-a constatat că dispozițiile art.741 cod penal 1969 introduse prin 
art.XX pct.2 din Legea nr.202/2010 sunt neconstituţionale, însă neconstitutionalitatea nu afectează şi 
perioada ce a trecut de la intrarea in vigoare a Legii nr. 202/2010 şi până la declararea ca 
neconstituționale a dispozitiilor art.741 cod penal 1969, respectiv până la data de 25.05.2011, când a 
fost publicată în Monitorul Oficial această decizie a Curţii Constituţionale. 
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In această perioadă, prevederile legislative menţionate şi-au produs efectele avute în vedere la  
emiterea lor. 

Potrivit dispozitiilor art.741 cod penal 1969: „In cazul savârşirii infractiunilor de gestiune 
frauduloasa, inșelăciune, delapidare, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor,abuz in 
serviciu contra intereselor publice, abuz in serviciu in formă calificată și neglijența in serviciu, 
prevazute in prezentul cod, ori a unor infracțiuni economice prevazute in legi speciale prin care s-a 
pricinuit o paguba, daca  in timpul urmaririi penale sau al judecatii, pina la solutionarea cauzei in 
prima instanta, invinuitul sau inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei 
prevazute de lege pemtru fapta savirsita se reduc la jumatate…. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat 
in aceleași condiții este de până la 50.000 Euro, in echivalentul monedei naționale, se aplică o 
sancțiune administrativă care se inregistrează in cazierul judiciar.” 

Având în vedere că fapta de abuz în serviciu în formă continuată comisă de către inculpatul 
[...] a fost comisă în perioada 04 - 05.04.2011 şi 16 - 17.04.2011, deci anterior datei de de 25.05.2011 
când a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia nr. 573/2011 a Curţii Constituţionale a Romaniei, 
Curtea constată că la data de 17.04.2011 când s-a consumat infracţiunea de abuz în serviciu 
dispoziţiile art.741 cod penal 1969 erau în vigoare şi îşi produceau efectele şi în mod corect instanţa 
de fond le-a dat eficienţă, raportat la prevederile art.5 cod penal. 

Din modalitatea de redactare a dispozițiilor art.741 cod penal 1969 Curtea constată că 
recuperarea prejudiciului de către inculpat în cazul infracţiunilor expres şi limitativ prevăzute în 
acelaşi articol constituie o cauză legală de reducere a pedepsei - în cazul alin.1, respectiv o cauză de 
nepedepsire – în cazul alin.2. 

Având în vedere că prejudiciul cauzat şi recuperat de către inculpatul [...] a fost în cuantum de 
4.175 lei, deci sub cuantumul de 50.000 euro, Curtea constată că în cauză este incidentă cauza de 
nepedepsire prevăzută de art.741 alin.2 cod penal 1969, şi impunându-se în consecinţă pronunţarea 
unei soluţii de încetare a procesului penal în baza art.16 alin.1 lit.h) cod procedură penală  şi nu a 
unei soluţii de achitare în baza art.16 alin.1 lit.d) cod procedură penală astfel cum a dispus instanţa 
de fond, apelul Ministerului Public fiind fondat sub acest aspect. 

În acelaşi sens, Curtea reţine că achitarea prejudiciului de către inculpat nu constituie vreuna 
dintre cauzele justificative sau de neimputabilitate prevăzute în mod expres şi limitativ în art.18 - 
art.22 cod penal, respectiv în art.23 – art.31 cod penal pentru a fi incident temeiul de achitare 
prevăzut de art.16 alin.1 lit.d) cod procedură penală, astfel cum a fost reţinut în mod nelegal de către 
instanţa de fond.    

Nu sunt întemeiate aspectele invocate de către inculpat, prin avocatul său ales, privind 
aplicarea prevederilor art.181 cod penal 1969, deoarece în cauză nu se reţine că fapta inculpatului nu 
prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, ci că inculpatul a achitat prejudiciul cauzat, în 
cuantum de până la 50.000 euro în echivalent lei, aspect care constituie o cauză de nepedepsire cu 
caracter personal. 

În acelaşi sens, ca argument, Curtea are în vedere prin similitudine decizia nr. 9/15.03.2017 a 
Î.C.C.J. pentru dezlegarea de principiu a unei problemei de drept prin care s-a stabilit că dispoziţiile 
art.10 alin.1 din Legea nr.241/2005, în forma în vigoare până la data 1 februarie 2014 (care vizau 
achitarea prejudiciului cauzat prin comiterea unei infracţiuni de evaziune fiscală) reglementează o 
cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter personal. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.1 lit.b) cod procedură penală, 
Curtea va respinge ca nefondat apelul formulat de către inculpatul [...]. 

În baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, Curtea va admite apelul formulat de către 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova, va desfiinţa sentinţa apelată şi, rejudecând, în baza art.16 
alin.1 lit.h) cod procedură penală cu referire la art. 741 alin. 2 cod penal 1969, astfel cum a fost 
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completat şi modificat prin Legea nr. 202/2010, va înceta procesul penal faţă de inculpatul [...] cu 
privire la comiterea infracţiunii prevăzute de art. 248 cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod 
penal 1969. 

Având în vedere soluţia de încetare a procesului penal, Curtea va schimba şi temeiul 
obligării inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în faţa primei instanţe şi, în 
consecinţă, în baza art. 275 alin.1 pct.2 lit.a) cod procedură penală, inculpatul [...] va fi obligat la 
1.000 lei cheltuieli judiciare către stat.  

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

   În baza art.275 alin.2, 3 cod procedură penală, apelantul inculpat [...] va fi obligat la 600 lei 
cheltuieli judiciare către stat, restul cheltuielilor judiciare avansate de către stat în apel rămânând în 
sarcina statului. 

Decizia penală nr. 278/P/14.03.2017 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
3. Condamnarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunilor de 

înșelăciune și instigare la înșelăciune. Nerecunoașterea comiterii faptelor. 
Obligarea în solidar a inculpaților la plata despăgubirilor civile. 
 
 Atunci când aplică o pedeapsă în condiţiile art.91 şi următoarele Cod penal, sau atunci când instanţa de 
judecată apreciază că pedeapsa aplicată trebuie executată după rămânerea definitivă a hotărârii, se va dispune 
întotdeauna o soluţie de condamnare, întrucât aplicarea unei pedepse se poate dispune numai în cadrul unei 
soluţii de condamnare, prevăzută expres prin dispoziţiile art.396 Cod procedură penală. 
 Contextul în care se reţine comiterea faptelor (prin folosirea unor înscrisuri falsificate, în baza unei 
înţelegeri prealabile), cuantumul ridicat al prejudiciului, ce nu a fost recuperat, precum şi circumstanţele 
personale ale inculpaţilor, care au manifestat o atitudine nesinceră pe parcursul procesului penal, denotă un 
grad ridicat de pericol social al faptelor deduse judecăţii.  

 
Art. 244 alin. 1, 2 Cod penal 

Art. 47 Cod penal 
 

 Prin sentinţa penală nr. 849/15.06.2017, pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 
…/212/2016, s-a hotărât: 

„Cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod proc. pen., stabileşte pentru: 
- inculpata [...], pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, faptă prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 

2 Cp.,cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp., pedeapsa înschisorii de 1 an; 
În baza art. 92 C. pen. condamnă inculpata la suspendarea executarea pedepsei pe o durată de 3 

ani, termen ce se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii. 
În baza art. 93 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte 

următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii :  
 - conform alin. 1 :  
 a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, 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, 
 - conform alin. 2 :  
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 b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul 
de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; 
 - conform alin. 3 - Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă 
neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile, la una din instituţiile ce va fi 
desemnată de Serviciul de Probaţiune Constanţa - Primăria sau Consiliul Local [...] 

- [...], pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la înşelăciune, prevăzută de art. 47 Cp. rap. la 
art. 244 alin. 1 şi 2 C.p., cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp, pedeapsa înschisorii de 1 an; 

În baza art. 92 C. pen., condamnă inculpatul la suspendarea executarea pedepsei pe o durată de 3 
ani, termen ce se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii. 

În baza art. 93 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte 
următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii:  
 - conform alin. 1 :  
 a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, 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, 
 - conform alin. 2:  
 b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul 
de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; 
 - conform alin. 3 - Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă 
neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile, la una din instituţiile ce va fi 
desemnată de Serviciul de Probaţiune Constanţa -  Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf.Apostol 
Andrei" Constanța sau R.A Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanța. 

Atrage atenţia inculpaților asupra dispoziţiilor art. 96 Cod pen. privind cazurile de revocarea 
suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 
 În baza art. 404 alin. 2 C. proc. pen. atrage atenţia inculpaților asupra consecinţelor nerespectării 
măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului 
de supraveghere. 
 Ia act că nu există constituire de parte civilă în cauză. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 

A. Sesizarea instanţei 
“11. La data de 29.11.2016 Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, în dosarul nr. 

273/P/2012, a dispus trimiterea în judecată a inculpatilor pentru următoarele infracţiuni: 
- [...], pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, faptă prev ped. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cp.,cu 

aplic. art. 5 alin. 1 Cp. 
- [...], pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la înşelăciune, prev. de art. 47 Cp. rap. la art. 

244 alin. 1 şi 2 Cp., cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp. 
12. S-a reţinut în sarcina inculpatilor următoarea situaţie de fapt: 
- [...]  în data de 30.04.2009, a obţinut un credit auto de la [...] BANK, în baza unor documente 

cu conţinut nereal, respectiv două contracte de management, care făceau dovada veniturilor personale, 
credit pe care ulterior nu l-a mai rambursat, cauzând un prejudiciu în sumă de 221 614,65 lei;              

- [...] a determinat-o pe inculpata [...] să solicite un credit bancar, punându-i la dispoziție 
documente cu conţinut nereal, respectiv contract de intermediere/antecontract vânzare–cumpărare nr. 
[...]/01.04.2009, declarații privind veniturile realizate, două Contracte de management, prin care făcea 
dovada veniturilor personale în scopul achitării ratelor lunare aferente creditului, deşi în fapt aceasta nu 



 
 

19

a lucrat şi nu a obţinut niciun venit la vreuna din societăţile în cauză, în baza cărora aceasta,la data de 
30.04.2009, a obţinut un credit auto de la … Bank, pe care ulterior nu l-a mai achitat, prejudiciind astfel 
[...] Bank cu suma de 221.614,65 lei. 
 13. În cursul urmăririi penale au fost administrate mijloace de probă.  

14. Prin încheierea din cameră de consiliu din data de 14.03.2017 s.a dispus începerea judecăţii 
faţă de inculpat . 
 B. In cursul judecatii, la termenul din data de 12.05.2017, inculpaţii au solicitat să fie judecaţi 
conform dispoziţiilor art. 374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 C. proc. pen., privitor la judecarea cauzei 
conform procedurii recunoaşterii învinuirii, declaraţia acestora fiind ataşată la dosar. Instanţa le-a 
respins cererea. 
 La acelaşi termen audiaţi conform dreptului comun s-au prevalat de dreptul de a nu da vreo 
declaraţie. 
 Nu au fost contestate probele administrate în faza de urmărire penală şi nu au fost solicitate 
probe noi. 
 Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi în cursul 
cercetării judecătoreşti, instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca şi în actul de sesizare:  
 La data de 27.02.2012, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a fost înregistrată sub 
numărul 273/P/2012, plângerea penală formulată de … Bank, împotriva numitei [...], sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de înşelăciune. 
 În fapt la data de 30.04.2009, între [...] Bank - Sucursala Constanţa şi [...] a fost perfectat 
Contractul de credit nr. [...], prin care i s-a acordat clientei un credit auto în valoare de 205 000 lei, 
obiectul contractului fiind achiziţionarea autoturismului marca BMW tip X6. 
 Creditul în cauză a fost acordat în baza documentelor depuse ce făceau dovada veniturilor lui 
[...], respectiv un contract de intermediere/antecontract vânzare-cumpărare nr. …/01.04.2009, declaraţii 
privind veniturile realizate, două Contracte de management, documente ce ulterior s-au dovedit a fi 
falsificate, creditul nefiind rambursat. 
 La data de 26.09.2016, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, a fost înregistrat sub 
numărul 1840/P/2016,denunţul formulat de către inculpatul [...] împotriva numitei [...], funcţionar [...] 
Bank, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la 
înşelăciune, complicitate la fals înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la uz de fals,în ceea  ce 
priveşte documentele falsificate şi depuse la [...] Bank - Sucursala Constanţa, în baza cărora a fost 
acordat creditul auto inculpatei [...], conform Contractului de credit [...]. 
 Din adresa cu nr. 20080/13.01.2014 formulată de către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, rezultă faptul că documentele de înmatriculare ale 
autoturismului ce face obiectul cauze au fost depuse, la data de 04.06.2009, de către numitul [...], ce a 
devenit proprietarul autoturismului în baza Contractului de vânzare cumpărare din data de 29.05.2009 
încheiat între el şi [...] căreia i s-a cesionat,la data de 08.07.2008, proprietatea autoturismului de către 
numitul [...] din statul Florida. 
 Din adresa cu nr. 1066/17.02.2014 formulată de către Registrul Auto Român, rezultă că 
activitatea specifică RAR finalizată cu eliberarea documentelor necesare înmatriculării pentru prima 
dată în România a autoturismului în cauză a fost solicitată de către [...]. 
 Din adresele cu nr. 4587/27.04.2012 şi nr. 134804/26.07.2016, formulate de către D.G.F.P. 
Constanţa, rezultă faptul că inculpata [...] nu figurează în evidenţele fiscale în perioada 2008 - 2010 cu 
venituri declarate. 
 Fiind audiat martorul [...] ce apare trecut ca reprezentant al SC [...] SRL în conţinutul 
contractului de intermediere/antecontract vânzare-cumpărare nr. …/01.04.2009, încheiat între SC [...] 
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SRL în calitate de intermediar, [...] în calitate de vânzător şi [...] în calitate de vânzător, acesta declară 
faptul că nu a semnat acest contract şi nici nu are are cunoştinţă de întocmirea lui. 
 Fiind audiat martorul [...] administratorul SC [...] SRL, rezultă faptul că nu o cunoaşte pe numita 
[...], că nu a semnat contractul de management din data de 01.09.2008, conform căruia [...] apărea ca 
manager în cadrul SC [...] SRL şi nici nu are cunoştinţă de întomirea acestui contract. 
 Fiind audiat martorul [...], administratorul SC [...] SRL, acesta declară faptul că nu o cunoaşte pe 
numita [...], că nu a semnat contractul de management din data de 20.04.2008, conform căruia [...] 
apărea ca manager în cadrul SC [...] SRL şi nici nu are cunoştinţă de întomirea acestui contract. 
 Fiind audiată [...], aceasta declară faptul că nu are cunoştinţă de solicitarea şi obţinerea creditului 
în cauză de către [...] pe care o cunoaşte ca fiind sora fostului său prieten [...], nu cunoaşte nimic de 
achiziţionarea autoturismului ce face obiectul cauzei,nu are cunoştinţă de contractul de intermediere/ 
antecontract vânzare-cumpărare nr. [...]/01.04.2009, încheiat între SC [...] SRL în calitate de 
intermediar, între ea în calitate de vânzător şi [...] în calitate de cumpărător, nu a deţinut niciodată 
autoturismul ce face obiectul creditului, însă a deschis un cont la solicitarea lui [...] în care i-a fost virată 
o sumă de bani pe care i-a dat-o lui [...], sumă de bani despre care nu are cunoştinţă ce reprezenta. 
 Fiind audiată inculpata [...], aceasta declară faptul că a solicitat şi obţinut creditul în cauză la 
solicitarea fratelui său [...], căruia i-a dat întreaga sumă de bani acordată de … Bank, că nu are 
cunoştinţă ce documente au depuse şi în baza căruia i s-a aprobat creditul,de acest aspect ocupându-se 
fratele său. 
 Fiind audiat inculpatul [...], acesta recunoaşte faptul că a determinat-o pe sora sa, inculpata [...], 
să solicite creditul în cauză, că el a folosit întreaga sumă de bani acordată de unitatea bancară, că [...] nu 
cunoştinţă despre niciun aspect legat de obţinerea creditului, de achiziţionarea autoturismului şi nici 
despre contractul de intermediere/antecontract vânzare cumpărare nr. …/01.04.2009, aceasta deschizând 
un cont la CEC Bank, la solicitarea lui, cont în care a fost virată suma de bani acordată în cauză despre 
care aceasta nu are cunoştinţă ce reprezenta, el intrând în posesia întregii sume de bani în momentul în 
care [...] a retras-o din cont, în prezenţa lui. 
 În ce priveşte documentele depuse la … Bank, care au stat la baza acordării creditului inculpatei 
[...], documente ce făceau dovada veniturilor, inculpatul [...] declară faptul că inculpata [...] nu are 
cunoştinţă despre acestea şi nici el, angajata … Bank [...] fiind cea care s-a ocupat de documentele 
respective împreună cu cunoştinţa sa [...]. 
 Fiind audiată martora [...], fost consilier clienţi în cadrul … Bank - Sucursala Constanţa, nu 
recunoaşte faptul că ea a fost cea care s-a ocupat de întocmirea şi depunerea documentelor care au stat 
la baza acordării creditului ce face obiectul cauzei, nu ea a fost cea care a semnat documentele ca 
reprezentant al băncii la momentul aprobării/ încheierii contractului de credit şi acordării creditului,mai 
mult aceasta precizează faptul că la momentul semnării contractului de credit între … Bank - Sucursala 
Constanţa şi [...], la data de 30.04.2009, ea nici nu era angajata … Bank, la acea dată desfăşurandu-şi în 
fapt activitatea în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii cu sediul în Bucureşti, conform 
contractului individual de muncă cu nr. …/13.04.2009, pe care l-a pus la dispoziţie, astfel că nu sunt 
probe că aceasta a săvârşit infracţiunile de complicitate la înşelăciune, complicitate la fals în înscrisuri 
sub semnătură privată şi complicitate la uz de fals. 
 Având în vedere concluziile Raportului de constatare criminalistică nr. … din 11.07.2016, din 
care rezultă faptul că documentele falsificate ce au stat baza acordării creditului, contract de 
management din 20.04.2008 încheiat între SC [...] SRL şi [...], contract de management din 01.09.2010 
încheiat între SC [...] SRL şi [...], declaraţiile fiscale şi contract de intermediere/antecontract vânzare – 
cumpărare nr. [...]/01.04.2009, respectiv scris olograf ce completează rubricile acestor documente, cât şi 
semnăturile existente pe acestea au fost realizate cu mijloace electronice, nu se poate reţine infracţiunea 
de fals în înscrisuri sub semnătură privată în sarcina inculpatei [...] şi a numitei [...]. 
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    Faţă de autori necunoscuţi, în raport cu data săvârşirii faptei, respectiv 30.04.2009, şi făcând 
aplicarea disp. art. 154 alin. 1 lit d C.pen., s-a constatat că s-a împlinit termenul legal al prescripţiei 
răspunderii penale de 5 ani, respectiv în data de 30.04.2014. 
    Cu privire la infracţiunea de uz de fals prevăzută de art 323 C.pen. se constată faptul că, raportat 
la data săvârşirii faptei, respectiv 30.04.2009, s-a împlinit termenul legal al prescripţiei răspunderii 
penale de 5 ani, prev. de art 154 alin 1 lit d C.penal. 
 Din probele administrate în cauză nu rezultă existenţa unei înţelegeri între numita [...] şi cei doi 
inculpaţi cu privire la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în dauna … BANK, urmând a se dispune 
clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la înşelăciune şi complicitate la uz de 
fals. 
 C. Încadrare juridică şi sancţiune: 
 In drept, fapta inculpatului: 

- [...] care  în data de 30.04.2009 a obţinut un credit auto de la … BANK, în baza unor 
documente cu conţinut nereal, respectiv două contracte de management, care făceau dovada veniturilor 
personale, credit pe care ulterior nu l-a mai rambursat, cauzând un prejudiciu în sumă de 221 614,65 lei, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, faptă prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 
Cp., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.  

- [...] care a determinat-o pe inculpata [...] să solicite un credit bancar, punându-i la dispoziție 
documente cu conţinut nereal, respectiv contract de intermediere/antecontract vânzare–cumpărare nr. 
[...]/01.04.2009, declarații privind veniturile realizate, două Contracte de management prin care făcea 
dovada veniturilor personale în scopul achitării ratelor lunare aferente creditului, deşi în fapt aceasta nu 
a lucrat şi nu a obţinut niciun venit la vreuna din societăţile în cauză, în baza cărora aceasta, la data de 
30.04.2009, a obţinut un credit auto de la … Bank, pe care ulterior nu l-a mai achitat, prejudiciind astfel 
… Bank cu suma de 221.614,65 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la 
înşelăciune, prevăzută de art. 47 Cp. rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 Cp., cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp. 

Urmarea imediată: infracţiunea de înşelăciune constă în crearea unui prejudiciu persoanelor 
vătămate/părţilor civile.  

Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei întrucât fără acţiunea inculpatului nu s-
ar fi produs prejudiciul reclamat. 
 Sub aspectul laturii subiective, infracţiunile reţinute în sarcina inculpatilor se comit numai cu 
intenţie: 

Dispoziţiile legale prevăzute de codul penal ce reglementează forma de vinovăţie a intenţiei: 
Art. 16 “(1) Fapta constituie infracţiune numai dacă a fost săvârşită cu forma de vinovăţie 

cerută de legea penală. (2) Vinovăţie există când fapta este comisă cu intenţie, din culpă sau cu intenţie 
depăşită, (3) Fapta este săvârşită cu intenţie când făptuitorul: a) prevede rezultatul faptei sale, 
urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte; b) prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nu-l 
urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui ”, 
 inculpaţii au acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe întrucât au prevăzut rezultatul 
faptelor şi au urmărit producerea lor prin comiterea acestora. 
 Instanţa reţine şi alin. 2 al art. 244 C. pen. faţă de faptul că inculpaţii s-au folosit de înscrisuri 
falsificate care atestau în mod nereal dovada veniturilor inculpatei [...] ceea ce constituie mijloace 
frauduloase conform textului de lege reprezentând un element determinant la acordarea creditelor.  

Raportat la dispoziţiile art. 396 C. proc. pen., se constată dincolo de orice îndoială rezonabilă că 
faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpaţi, astfel că instanţa va dispune 
tragerea la răspundere penală.  
 Aplicarea legii penale mai favorabile 
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 Potrivit art. 5 C. pen. alin. 1: În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea 
definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. 
 Potrivit Codului penal în vigoare, conform încadrării juridice reţinute în sarcina inculpatilor, 
infracţiunea de înşelăciune este sancţionată cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani, iar potrivit codului 
penal de la 1968, aceeaşi infracţiune este sancţionată cu pedeapsa închisorii de la 3 la 15 ani, astfel că 
raportat la limitele de pedeapsă (minim / maxim) legea penală favorabilă este Codul penal în vigoare, 
întrucât acestea sunt mult inferioare Codului penal 1968 .  

 Având în vedere şi decizia Curţii Constituţionale nr. 265/2014, publicată în Monitorul oficial nr. 
372 la data de 20.05.2014, prin care s-a stabilit că aplicarea legii penale mai favorabile, conform art. 5 
C. pen., se va realiza potrivit criteriului aprecierii globale, în cauză se va aplica actualul Cod penal 
(Legea nr. 286/2009) cu privire la faptele reţinute în sarcina inculpaților. 

D. Individualizarea pedepselor 
 La individualizarea sancţiunii ce urmează a fi aplicată inculpaţilor, instanţa va avea în vedere 
criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen. respectiv, împrejurările şi modul de 
comitere a infracţiunilor, 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 şi nivelul de 
educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială - inculpaţii au provocat pagube, cu 
intenţia de a-şi însuşi venituri facile şi ilicite, prin folosirea de înscrisuri nereale, pentru a facilita 
obţinerea creditelor de la instituţii bancare, au colaborat cu organele judiciare, inculpatul [...] este 
angajat la SC [...] SRL, din înscrisurile în circumstanţiere depuse rezultă că este o persoană integrată 
social, inculpata [...] este salariată la SC [...] SRL, din înscrisurile în circumstanţiere depuse rezultă că 
este o persoană integrată social, considerente faţă de care 
 Va stabili : 
 - inculpatei [...], pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, faptă prevăzută de art. 244 alin. 1 
şi 2 Cp., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen. pedeapsa înschisorii de 1 an; 

- inculpatului [...], pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la înşelăciune, prevăzută de art. 47 
Cp. rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 Cp., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen. pedeapsa înschisorii de 1 an;.  

Modalitatea de executare 
Instanţa constată că sunt incidente dispoziţiile art. 91 C. pen., conform cărora se poate dispune 

suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de 
cel mult 3 ani, persoana căreia i se aplică nu a mai fost condamnată anterior la pedeapsa închisorii mai 
mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori 
s-a împlinit termenul de reabilitare, persoana vizată şi-a manifestat acordul de a presta o muncă 
neremunerată în folosul comunităţii, 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 pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, 
inculpatii nu vor mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o 
perioadă determinată: 

În baza art. 92 C. pen. va condamna inculpatul la suspendarea executării pedepsei pe o durată de 
3 ani, termen ce se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii. 

În baza art. 93 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte 
următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii:  
 - conform alin. 1 :  
 a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; 
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 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, 
 - conform alin. 2 :  
 b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul 
de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; 
 - conform alin. 3 - Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă 
neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile, la una din instituţiile ce va fi 
desemnată de Serviciul de Probaţiune Constanţa -   
 - inculpata [...] la Primăria sau Consiliul Local [...] 
 - inculpatul [...] la Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă "Sf.Apostol Andrei" Constanta sau R.A 
Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanta 

Atrage atenţia inculpatilor asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind cazurile de revocarea 
suspendării executării pedepsei sub supraveghere . 
 În baza art. 404 alin. 2 C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării 
măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului 
de supraveghere. 
 Va lua act că nu există constituire de parte civilă în cauză.”  
 
            Împotriva sentinţei penale nr. 849/15.06.2017, pronunţată de Judecătoria Constanţa în 
dosarul penal nr. …/212/2016, a declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Constanţa.  
           În susţinerea motivelor de apel este criticată hotărârea primei instanţe sub aspectul legalităţii. 
           Astfel, se arată că în mod greşit prima instanţă a reţinut dispoziţiile art. 396 alin.10 Cod 
procedură penală, întrucât inculpaţii nu au recunoscut faptele în modalitatea descrisă în actul de 
sesizare. În consecinţă, se solicită şi majorarea cuantumului pedepselor.  
           De asemenea, în mod nelegal instanţa de fond a stabilit pedepsele, deşi se impunea condamnarea 
inculpaţilor, în condiţiile art. 91 Cod penal. De asemenea, este criticată omisiunea desfiinţării 
înscrisurilor falsificate, iar sub aspectul laturii civile a cauzei, omisiunea pronunţării cu privire la 
obligarea inculpaţilor la plata despăgubirilor civile. 

Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate prin prisma criticilor formulate, precum 
şi din oficiu, Curtea reţine că la data de 30.04.2009, inculpata [...] a obţinut un credit auto de la … 
BANK, în baza unor documente cu conţinut nereal, respectiv două contracte de management, care 
făceau dovada veniturilor personale, credit pe care ulterior nu l-a mai rambursat, cauzând un prejudiciu 
în sumă de 221.614,65 lei. De asemenea, inculpatul [...] a determinat-o pe inculpata [...] să solicite 
creditul bancar, punându-i la dispoziție documente cu conţinut nereal, respectiv contract de 
intermediere/antecontract vânzare–cumpărare nr. [...]/01.04.2009, declarații privind veniturile realizate, 
două contracte de management, prin care făcea dovada veniturilor personale în scopul achitării ratelor 
lunare aferente creditului, deşi în fapt aceasta nu a lucrat şi nu a obţinut niciun venit la vreuna din 
societăţile menţionate. 

Sub un prim aspect ce vizează legalitatea hotărârii apelate, se constată că în mod greşit prima 
instanţă a aplicat prevederile art. 396 alin.10 Cod procedură penală, având în vedere că în şedinţa de 
judecată din data de 12.05.2017 s-a respins cererea inculpaţilor de a fi judecaţi în procedura 
simplificată. Astfel, analizând procesele-verbale de consemnare a declaraţiilor, instanţa de apel reţine că 
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inculpaţii nu au recunoscut comiterea faptelor în modalitatea descrisă prin actul de sesizare, nefiind 
îndeplinite condiţiile art. 375 Cod procedură penală ce reglementează procedura recunoaşterii învinuirii.  

În continuare, Curtea constată că în mod greşit prima instanţă nu a dispus condamnarea 
inculpaţilor pentru infracţiunile reţinute, ci a stabilit două pedepse.  
 Art. 396 Cod procedură penală prevede expres şi limitativ soluţiile pe care le poate 
pronunţa instanţa în ceea ce priveşte rezolvarea acţiunii penale, astfel: 
    (1) Instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, 
renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului 
penal. 
    (2) Condamnarea se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta 
există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. 
    (3) Renunţarea la aplicarea pedepsei se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială 
rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, în condiţiile art.80 - 82 
din Codul penal. 
    (4) Amânarea aplicării pedepsei se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială 
rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, în condiţiile art.83 - 90 
din Codul penal. 
 Prin urmare, soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa urmare a soluţionării acţiunii penale 
sunt: condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau 
încetarea procesului penal.  
 Instituţia stabilirii pedepsei este specifică numai soluţiei de amânare a aplicării pedepsei, 
astfel cum rezultă din prevederile art.83 alin.1 lit.a Cod penal, care se referă la pedeapsa stabilită. 
 Renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării pedepsei nu constituie modalităţi propriu-
zise de individualizare a executării pedepsei, întrucât, în aceste cazuri, instanţa nu dispune o soluţie de 
condamnare. 
 Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii reprezintă o măsură de 
individualizare a executării pedepsei, constând în suspendarea executării pedepsei închisorii aplicate (a 
se vedea art. 91 alin.1 lit.a Cod penal) inculpatului, pe durata unui termen de supraveghere, în care 
persoana condamnată este supusă unor măsuri de supraveghere şi trebuie să respecte unele obligaţii 
stabilite de instanţa de judecată. 
 Prin urmare, atunci când aplică o pedeapsă în condiţiile art. 91 şi următoarele Cod penal, 
sau atunci când instanţa de judecată apreciază că pedeapsa aplicată trebuie executată după 
rămânerea definitivă a hotărârii, se va dispune întotdeauna o soluţie de condamnare, întrucât 
aplicarea unei pedepse se poate dispune numai în cadrul unei soluţii de condamnare, prevăzută 
expres prin dispoziţiile art. 396 Cod procedură penală. 
 În cadrul procesului de individualizare, trebuie avute în vedere toate regulile ce caracterizează 
stabilirea pedepsei, atât în ceea ce priveşte cuantumul, cât şi modalitatea de executare, în sensul unei 
evaluări concrete a criteriilor statuate de legiuitor, evidenţiind gravitatea faptei comise, prin prisma 
circumstanţelor reale, dar şi a circumstanţelor personale ale inculpatului, atât a celor legate de 
comportamentul procesual, cât şi a celor ce vizează strict persoana acestuia.  
 Pentru a-şi îndeplini funcţiile, pedeapsa trebuie să corespundă, sub aspectul duratei şi naturii 
(privativă sau neprivativă de libertate), atât gravităţii faptei şi potenţialului de pericol social pe care îl 
prezintă în mod real persoana infractorului, cât şi aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influenţa 
pedepsei. Funcţiile de constrângere şi reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate 
numai printr-o individualizare care să ţină seama de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată 
să se schimbe, în sensul adaptării la condiţiile socio-etice impuse de societate. 
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 Trebuie subliniat şi faptul că exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei 
infractorului, contribuind la reeducarea sa, cât şi asupra altor persoane care, văzând constrângerea la 
care este supus acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare şi de a se 
abţine de la săvârşirea de infracţiuni. Fermitatea cu care o pedeapsă este aplicată şi pusă în executare, 
intensitatea şi generalitatea dezaprobării morale a faptei şi făptuitorului, condiţionează caracterul 
preventiv al pedepsei care, totdeauna, prin pedeapsa aplicată, trebuie să reflecte gravitatea infracţiunii şi 
gradul de vinovăţie a făptuitorului. Numai o pedeapsă justă şi proporţională este de natură să asigure 
atât exemplaritatea, cât şi finalitatea acesteia, prevenţia specială şi generală. 
 Contextul în care se reţine comiterea faptelor (prin folosirea unor înscrisuri falsificate, în baza 
unei înţelegeri prealabile), cuantumul ridicat al prejudiciului, ce nu a fost recuperat, precum şi 
circumstanţele personale ale inculpaţilor, care au manifestat o atitudine nesinceră pe parcursul 
procesului penal, denotă un grad ridicat de pericol social al faptelor deduse judecăţii. Faţă de aceste 
considerente, se va dispune condamnarea fiecărui inculpat la câte o pedeapsă de 2 ani închisoare. 
 Totodată, apelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa este fondat şi sub aspectul 
omisiunii desfiinţării înscrisurilor falsificate, respectiv contract de intermediere/antecontract de vânzare-
cumpărare nr. [...]/01.04.2009, contract de management din data de 20.04.2008 încheiat între SC [...] 
SRL şi [...], contract de management din data de 01.09.2008 încheiat între SC [...] SRL şi [...], 
declaraţiile fiscale nr…./20.04.2008, nr…./01.09.2008 şi nr…./01.04.2009. 
 Din perspectiva laturii civile a cauzei, deşi în faza de urmărire penală … Bank SA s-a constituit 
parte civilă cu suma de 181.079,79 lei, iar inculpaţii au fost de acord să achite prejudiciul, aspect 
consemnat şi în încheierea de şedinţă din data de 09.11.2017, instanţa de fond a omis să dispună 
obligarea în solidar a inculpaţilor la plata despăgubirilor civile. În consecinţă, hotărârea apelată va fi 
reformată şi sub acest aspect. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală va admite apelul 
declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 849/15.06.2017, 
pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. …/212/2016. 
 Va desfiinţa în parte sentinţa penală apelată şi, rejudecând, se vor înlătura dispoziţiile art.396 
alin.10 Cod procedură penală. 
 În baza art.244 alin.1, 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal va condamna inculpata [...] la 
pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. 
 În baza art. 47 Cod penal în referire la art.244 alin.1, 2 Cod penal şi art.5 Cod penal, va 
condamna inculpatul [...] la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la 
înşelăciune. 
 Se vor menţine dispoziţiile art.91-93 Cod penal privind suspendarea sub supraveghere a 
executării pedepselor aplicate inculpaţilor [...] şi [...]. 
 Va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă … Bank SA şi va obliga inculpaţii [...] şi 
[...], în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 181.079,79 lei, cu titlu de despăgubiri civile pentru 
daune materiale. 
 În temeiul art. 25 alin.3 Cod procedură penală va desfiinţa următoarele înscrisuri: contract de 
intermediere/antecontract de vânzare-cumpărare nr.[...]/01.04.2009, contract de management din data de 
20.04.2008 încheiat între SC [...] SRL şi [...], contract de management din data de 01.09.2008 încheiat 
între SC [...] SRL şi [...], declaraţiile fiscale nr. …/20.04.2008, nr…./01.09.2008 şi nr…./01.04.2009. 

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. 
Conform art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor 

rămâne în sarcina acestuia. 
Decizia penală nr. 1102/P/14.11.2017 

Judecător redactor Andreea Ianca 
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4. Conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența 
alcoolului sau a altor substanțe. Vinovăția inculpatului sub forma intenției 
indirecte. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. Prestarea unei 
munci in folosul comunității. Încălcarea dreptului la liberă circulație prin 
impunerea obligației față de inculpat de a nu părăsi țara.  
 

Având în vedere natura infracţiunii comisă de către inculpat (infracţiune la regimul rutier), faptul că 
inculpatul nu are antecedente penale, ca a avut o atitudine constant sinceră şi de regret faţă de comiterea 
faptei, aspecte faţă de care s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, se apreciază că 
impunerea inculpatului a obligaţiei de a nu părăsi ţara (în condiţiile în care a încheiat un contract de muncă 
care a început se se execute deja pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene) nu îndeplineşte cerinţa 
necesităţii într-o societate democratică a unei asemenea măsuri pentru securitatea naţională, siguranţa 
publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii sau a moralei, ori pentru 
protejarea drepturilor şi libertăţilor altora, nefiind astfel îndeplinite cerinţele limitării dreptului la circulaţie 
prev. de art. 2 par. 3 din Protocolul nr. 4 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale. 

De asemenea, în statul membru UE unde inculpatul urmează să muncească nu există restrângeri, 
prevăzute de lege, justificate de interesul public într-o societate democratică, privind libera circulaţie a 
cetăţenilor din România, nefiind astfel îndeplinite nici cerinţele limitării dreptului la circulaţie prev. de art. 2 
par. 4 din Protocolul nr. 4 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

În acelaşi sens, se au în vedere şi prevederile art.20 par.2 din Constituţia României care reglementează 
tratatele internaţionale privind drepturile omului: „Dacă există neconcor[...]ţe între pactele şi tratale 
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate 
reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai 
favorabile”. 

 
Art. 335, alin. 1, din Cod penal  
Art. 16 alin.(3) lit. b) Cod penal 

Art. 396 alin. 2 Cod procedură penală 
Art. 2 par.1, par. 3 şi par. 4 din Protocolul nr. 4 

 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 
 

Instanţa constată că prin sentinţa penală nr. 1329 din data de 15.11.2016 pronunţată de 
Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 12063/212/2016 s-a hotărât: 

„În baza art. 396, alin.2 Cod pr. pen. cu aplicarea art. 396, alin.10 Cod pr. pen. condamnă pe 
inculpatul [...] la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui 
vehicul fară permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.pen. 
 În baza art. 396, alin.2 Cod pr. pen. cu aplicarea art. 396, alin.10 Cod pr. pen. condamnă pe 
inculpatul [...] la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii conducere a unui 
vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C.pen. 

În baza art. 38 alin.1 c.pen. raportat la art.39 alin.1 lit. b) C.pen., contopeşte pedepsele stabilite 
în prezenta cauză, în pedeapsa cea mai grea de 9 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime 
din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv sporul de 3 luni închisoare, pedeapsa stabilită în final fiind de 
1 an  închisoare. 

În baza art.91Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 
 În baza art.92 alin.(1)/Cod penal stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani. 

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să 
respecte următoarele măsuri de supraveghere: 
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     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 temeiul art. 93, alin.2, lit.d) Cod pr. pen. impune inculpatului obligația de a nu părăsi 
teritoriul României fără acordul instanței. 
 Potrivit art. 93 alin.(3)/Cod penal., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta o 
muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Constanța/ Consiliul Local Constanța 
pe o perioadă de 80 zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această 
muncă. 
 În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96/Cod 
penal. 
 În baza art.272 raportat la art.274 alin.1/ Cod proc.penală obligă inculpatul la plata către stat a 
sumei de 1700 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare (1500 de lei din faza de urmărire penală).” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Potrivit procesului-verbal de depistare din data de 02.10.2015, în jurul orei 22.55, lucrătorii din 

cadrul IPJ Constanţa, Serviciul Rutier, fiind în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, au oprit şi au scos 
din trafic autoturismul marca Ford, model Mondeo, cu nr. de înmatriculare …, care circula pe strada 
Rândunelelor, din oraşul [...], judeţul Constanţa, dinspre strada Panseluţelor către DJ 226. 

Aşa cum a fost consemnat în procesul-verbal de constatare întocmit la data de 02.10.2015, 
lucrătorii de poliţie au constatat că la volanul autoturismului oprit de ei se afla inculpatul [...], care a 
declarat că nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. 

Pentru că inculpatul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest şi s-a constatat 
că acesta avea o concentraţie alcoolică de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat la ora 22,59, motiv 
pentru care a fost condus la spital pentru a i se recolta probe biologice de sânge în vederea stabilirii 
alcoolemiei. 

Din buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie (BATA) nr. 1278/A12/08.10.2015, emis de 
SJML Constanţa, rezultă că inculpatul [...] a avut o îmbibaţie alcoolică peste limita legală şi anume de 
0,85 g/l alcool pur în sânge, la singura probă recoltată la ora 23,35. 

Din adresa nr. 158518/22.10.2015 2l IPJ Constanţa, Serviciul Rutier, rezultă că la data 
comiterii faptei, inculpatul [...] nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. 

In urma efectuării cercetărilor penale în cauză s-a stabilit în fapt că inculpatul [...], la data de 
02.10.2015, în jurul orelor 22,55, deşi nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de 
autovehicule, aşa cum rezultă din adresa nr. 158413/07.10.2015 a IPJ Constanţa, Serviciul Rutier, şi 
consumase anterior băuturi alcoolice, totuşi a condus autoturismul marca Ford, model Mondeo, cu nr. 
de înmatriculare [...], pe drum public şi anume pe strada Rândunelelor, din oraşul [...], judeţul 
Constanţa, dinspre strada Panseluţelor către DJ 226. 

Potrivit declarației de suspect luată în cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut atât  
săvârșirea faptei de conducere sub influența băuturilor alcoolice, cât și fapta de a conduce fără a deține 
permis de conducere. Inculpatul a arătat că a urmat cursurile unei școli autorizate, dar nu a promovat 
examenul pentru obținerea permisului de conducere. 

Aceeași atitudine de recunoaștere a avut inculpatul și în fața instanței. 
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel inculpatul [...]. 
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În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, 
precizându-se că se critică instituirea obligaţiei de a nu părăsi ţara fără acordul instanţei, obligaţie 
prev. de art. 93 alin. 2 Cpp, solicitându-se reformarea sentinţei primei instanţe sub acest aspect şi să se 
înlăture obligaţia impusă în sarcina inculpatului; în acest sens s-a arătat că apelantul inculpat are un 
contract de muncă valabil încheiat în Anglia, iar dacă obligaţia impusă inculpatului ar rămâne 
definitivă, inculpatul ar trebui să renunţe la locul de muncă de acolo şi să revină în ţară, astfel fiind 
afectat atât dumnealui, cât şi familia acestuia; s-a solicitat să se aibă în vedere faptul că această măsură 
restrictivă ar trebui luată şi în raport de prevederile art. 2 din Protocolul nr. 4 din CEDO, iar potrivit 
acestui text oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui stat, are dreptul să circule în mod liber şi 
să îşi aleagă în mod liber reşedinţa sa, precizându-se că alin. 3 al aceluiaşi articol stabileşte situaţiile în 
care se poate ajunge asupra restrângerii acestui drept în sensul că exercitarea acestor drepturi nu poate 
face obiectul altor restrângeri decât acelea care sunt prevăzute de lege, constituie măsuri necesare într-
o societate democratică pentru securitatea naţională siguranţa publică; o a doua critică adusă sentinţei 
apelate, este locul în care inculpatul trebuie să execute zilele de muncă, precizându-se că inculpatul 
locuieşte în localitatea [...] alături de concubina sa şi urmează ca în scurt timp să se căsătorească şi a 
depus contractul de casă al acesteia şi o declaraţie pe propria răspundere al doamnei că locuiesc 
împreună şi, în măsura în care ar trebui să execute munca neremunerată în folosul comunităţii în 
Constanţa, ar implica nişte costuri care, în măsura în care dumnealui în toată această perioadă nu va 
putea realiza venituri, vor fi destul de împovărătoare pentru familia acestuia.  

La termenul din data 26.01.2017, 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 înscrisuri în circumstanţiere. 
Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi de actele şi lucrările dosarului, 

Curtea constată că apelul formulat în cauză de către inculpatul [...] este fondat sub aspectul naturii 
obligaţiei impuse inculpatului potrivit art. 93 alin.2 cod penal şi a instituţiilor unde inculpatul 
urmează să execute obligaţia prevăzută de art. 93 alin.3 cod penal, pentru următoarele: 

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

În acest sens, Curtea are în vedere mijloacele de probă administrate în cauză.  
Curtea mai reţine, în acelaşi sens, că la termenul de judecată din data de 18.10.2016 din faţa 

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

Curtea constată de altfel că motivele de apel invocate de către inculpat nu vizează modalitatea 
de reţinere a stării de fapt de către prima instanţă, ci natura obligaţiei impuse inculpatului potrivit 
art.93 alin.2 cod penal şi a instituţiilor unde inculpatul urmează să execute obligaţia prev. de art.93 
alin.3 cod penal. 

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

Astfel, fapta inculpatului [...] care la data de 02.10.2015, în jurul orei 22.55, deşi nu poseda 
permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule a condus autoturismul marca Ford, model 
Mondeo, cu nr. de înmatriculare [...], pe drum public şi anume pe strada Rândunelelor, din oraşul [...], 
judeţul Constanţa, dinspre strada Panseluţelor către DJ 226 întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, care constă în conducerea pe 
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drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de 
conducere, faptă prev. de art. 335, alin. 1, din 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 inculpat o 
pedeapsă corespunzătoare gradului de pericol social concret a infracţiunii şi persoanei inculpatului. 

În acest sens, Curtea are în vedere 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 şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia 
familială şi socială.  

Modalitatea de executare a fost stabilită corespunzător de prima instanţă, neimpunându-se 
executarea efectivă a pedepsei, instanţa de fond reţinând în mod corect că pedeapsa principală aplicată 
inculpatului nu depăşeşte 3 ani închisoare, iar acesta nu a mai fost condamnat anterior, neavând 
antecedente penale astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar, ţinând seama de vârsta inculpatului 
(29 de ani) şi de faptul că obţine venituri licit, fiind integrat în societate, instanţa consideră că scopul 
pedepsei şi reinserţia socială pot fi atinse fără privarea de libertate a acestuia, pronunţarea prezentei 
condamnări constituind un avertisment ce îl va determina pe inculpat să nu mai săvârşească infracţiuni 
şi să adopte o atitudine diferită pe viitor faţă de valorile sociale ocrotite de normele penale. De 
asemenea, inculpatul și-a dat acordul în ceea ce privește prestarea unei munci neremunerate în folosul 
comunității (declarație de inculpat din data de 18.10.2016). 

Curtea constată că dispunându-se suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei potrivit 
art. 91 cod penal, este obligatoriu impunerea respectării de către inculpat a obligaţiilor prevăzute de 
art.93 alin.1 cod penal, a uneia sau unora dintre obligaţiiile prev. de art.93 alin.2 cod penal şi a 
obligaţiei prev. de art. 93 alin. 3 cod penal. 

Curtea reţine că instanţa de fond a impus inculpatului, în baza art. 93 alin.2 lit.d) Cod pr. pen., 
obligația de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanței. 

Curtea constată însă din înscrisurile în circumstanţiere depuse în apel de inculpatul [...]  că 
acesta a încheiat la data de 10.01.2017 un contract de muncă pe o durată de 3 luni cu o firmă din 
Anglia, că a început să muncească şi s-a întors în ţară pentru a participa la judecata în apel, contract de 
muncă care potrivit susţinerilor inculpatului se va prelungi. 

Curtea mai reţine că România este membră a Uniunii Europene iar potrivit art. 2 par.1 din 
Protocolul nr. 4 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale se 
garantează libertatea de circulaţie: „oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui stat, are dreptul să 
circule în mod liber şi să îşi aleagă în mod liber reşedinţa sa” iar potrivit art. 2 pct.2 din Protocolul nr. 
4 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale „orice persoană este 
liberă să părăsească orice ţară, inclusiv pe a sa”. 

Curtea constată că art. 2 par. 3 şi par. 4 din Protocolul nr. 4 la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale stabileşte situaţiile în care se poate ajunge asupra 
restrângerii acestui drept, respectiv:  
„3. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care sunt 
prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică pentru securitatea 
naţională, siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protecţia 
sănătăţii sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 
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4. Drepturile recunoscute în paragraful 1 pot, de asemenea, în anumite zone determinate, să facă 
obiectul unor restrângeri care, prevăzute de lege, sunt justificate de interesul public într-o societate 
democratică”.   

Având în vedere natura infracţiunii comisă de către inculpat (infracţiune la regimul rutier), 
faptul că inculpatul nu are antecedente penale, ca a avut o atitudine constant sinceră şi de regret faţă de 
comiterea faptei, aspecte faţă de care s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, 
Curtea apreciază că impunerea inculpatului a obligaţiei de a nu părăsi ţara (în condiţiile în care a 
încheiat un contract de muncă care a început se se execute deja pe teritoriul unui alt stat membru al 
Uniunii Europene) nu îndeplineşte cerinţa necesităţii într-o societate democratică a unei asemenea 
măsuri pentru securitatea naţională, siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor 
penale, protecţia sănătăţii sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora, nefiind 
astfel îndeplinite cerinţele limitării dreptului la circulaţie prev. de art. 2 par. 3 din Protocolul nr. 4 la 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

De asemenea, Curtea constată că la acest moment în statul membru UE unde inculpatul 
urmează să muncească nu există restrângeri, prevăzute de lege, justificate de interesul public într-o 
societate democratică, privind libera circulaţie a cetăţenilor din România, nefiind astfel îndeplinite nici 
cerinţele limitării dreptului la circulaţie prev. de art. 2 par. 4 din Protocolul nr. 4 la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

În consecinţă, Curtea constată că în condiţiile în care inculpatul a făcut dovada că pe o perioadă 
de cel puţin 3 luni – cu începere din 17.01.2017, care se poate prelungi ulterior, urmează să muncească 
pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, impunerea faţă de acest inculpat a obligaţiei de a 
nu părăsi ţara, în condiţiile art.93 alin.2 lit.d) cod penal este excesivă, încălcându-se dreptul la liberă 
circulaţie consacrat de către art. 2 par.1 din Protocolul nr. 4 la Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamental. 

În acelaşi sens, Curtea are în vedere şi prevederile art.20 par.2 din Constituţia României care 
reglementează tratatele internaţionale privind drepturile omului: „Dacă există neconcor[...]ţe între 
pactele şi tratale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile 
interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile 
interne conţin dispoziţii mai favorabile”. 

În consecinţă, Curtea va înlătura obligaţia impusă inculpatului prevăzută de art.93 alin.2 lit.d) 
cod penal şi, în baza art.93 alin.2 lit.b) cod penal, va impune inculpatului [...] să frecventeze un 
program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Constanţa sau organizat în 
colaborare cu instituţiile din comunitate. 

Având în vedere că în cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata 
termenului de supraveghere, potrivit art. 93 alin.(3)/Cod penal, inculpatul trebuie în mod obligatoriu să 
presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, Curtea va stabili ca această obligaţie să fie 
executată în cadrul Primăria/Consiliul Local Lumina sau Primăria /Consiliul Local [...], ce va fi 
stabilită de către Serviciul de Probaţiune Constanţa pe o perioadă de 80 zile, afară de cazul în care, din 
cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă, având în vedere înscrisurile depuse de către 
inculpat în apel din care reiese că domiciliază în oraşul [...]. 

Faptul că inculpatul va lucra o perioadă în Marea Britanie nu reprezintă un impediment pentru 
dispunerea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, raportat la prevederile art.17035 alin.1 
lit.a) pct.i) din Legea nr.302/2004 republicată privind cooperarea judiciară în materie penală care 
reglementează recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti care stabilesc măsuri de probaţiune sau sancţiuni 
alternative date în România în scopul executării lor în alte state membre ale Uniunii Europene în cazul 
în care prin hotărârea judecătorească instanţa română a dispus suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere. 
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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 inculpatul [...], va desfiinţa sentinţa apelată şi, rejudecând, în 
baza art. 93 alin.2 lit.b) cod penal, va impune inculpatului [...] să frecventeze un program de 
reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Constanţa sau organizat în colaborare cu 
instituţiile din comunitate. 

   Curtea va înlătura obligaţia impusă inculpatului prevăzută de art.93 alin.2 lit.d) cod penal. 
În baza art.93 alin.3 cod penal, Curtea va obliga pe inculpatul [...] să presteze o muncă 

neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile în cadrul uneia dintre cele două 
instituţii publice, respectiv Primăria/Consiliul Local Lumina sau Primăria /Consiliul Local [...], ce va 
fi stabilită de către Serviciul de Probaţiune Constanţa.  

   Se vor 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. 84/P/31.01.2017 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
5. Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Contopire pedepse în caz 

de concurs de infracţiuni. Vinovăţia inculpatului sub forma intenţiei indirecte. 
 
Prin sentinţa penală nr. 1172/05.11.2014 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală nr. 

446/18.05.2015 a Curţii de Apel Constanţa, a fost aplicată inculpatului [...] pedeapsa de 8 luni închisoare, în 
regim de detenţie, pedeapsă a cărei executare a început la data de 20.05.2015 şi a fost liberat condiţionat la 
data de 09.11.2015, rămânând un rest neexecutat de 71 zile închisoare. 

Având în vedere că infracţiunea din prezentul dosar a fost comisă la data de 01.11.2012, se constată 
că sunt incidente în cauză prevederile art.40 alin.1 cod penal privind contopirea pedepselor pentru infracţiuni 
concurente: „(1) Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă, 
se aplică dispoziţiile art.39”, respectiv contopirea pedepselor în caz de concurs de infracţiuni. 
 Nici aceste dispoziţii legale şi nici cele anterioare similare prevăzute de art.36 cod penal 1969 nu fac 
distincţie între cazurile în care pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată executată, astfel că, 
chiar dacă pedeapsa anterioară este executată în întregime, trebuie să se efectueze concursul de infracţiuni şi 
să se aplice regimul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni. 

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

Art.40 alin.1 Cod penal 
Art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b) Cod penal 

 
I. Hotarârea Judecătoriei Constanţa: 

 
Constată că prin sentinţa penală nr. 1127 din data de 30.08.2017 pronunţată de Judecătoria 

Constanţa în dosarul penal nr. …/212/2016 s-a hotărât: 
„În baza art. 386 cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii 

reţinute în sarcina inculpatului [...] din infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi al 
muniţiilor prev. de disp. art. 342 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de nerespectarea regimului armelor 
şi al muniţiilor prev. de disp. art. 279 alin. 1 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 cod penal. 

În baza art. 396 alin. 2 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul [...] la 2 ani închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor prev. de disp. art. 279 
alin. 1 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 cod penal. 
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În baza art.71 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii 
drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 pe durata executării 
pedepsei principale. 

În baza art.81 Cod penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei 
aplicate de 2 ani închisoare. 

În baza art.82 Cod penal stabileşte un termen de încercare de 4 ani. 
Se atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.85 Cod penal din 1969 privind 

revocarea şi respectiv anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate. 
În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968 constată că pe durata termenului de încercare a 

suspendării condiţionate a executării pedepsei este suspendată de drept executarea pedepselor 
accesorii. 

Constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul 
a fost condamnat la 8 luni închisoare în regim de detenţie, prin sentinţa penală nr. 1172/05.11.2014 a 
Judecătoriei Constanţa, definitivă prin Decizia Penală nr. 446/18.05.2015 a Curţii de Apel Constanţa. 

Constată că inculpatul a executat pedeapsa de 8 luni închisoare, acesta fiind liberat condiţionat 
la data de 09.11.2015, conform sentinţei penale nr. 2540/03.11.2015 a Judecătoriei Medgidia, cu un 
rest rămas de executat de 71 de zile, termenul de supraveghere fiind împlinit la data pronunţării 
prezentei hotărâri. 

În baza art. 61 alin. 1 cod penal din 1969, dispune menţinerea liberării condiţionate dispuse 
prin sentinţa penală nr. 2540/03.11.2015 a Judecătoriei Medgidia. 

În baza art. 118 alin. 1 lit. f cod penal din 1969, dispune confiscarea unui pistol cu glonţ, de 
calibru 6,35 mm, cu percuţie centrală, purtând pe manşon inscripţia „FT-made Italy”, precum şi a 
celor 15 cartuşe cu glonţ calibru 6,35 mm, neoxidate şi cu capsele nepercutate, depuse la Camera de 
corpuri delicte din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, în baza dovezii … din data 
de 4 februarie 2013 

În baza art. 274 alin. 1 cod procedură penală, obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare 
avansate de către stat, în cuantum total de 2500 lei, din care 1500 lei reprezintă cheltuieli judiciare 
efectuate în faza de urmărire penală şi 1000 de lei reprezintă cheltuieli judiciare în faţa instanţei de 
judecată.” 

 
II. Aprecierea Judecătoriei Constanţa: 

 
     Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

La data de 1 noiembrie 2012, organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Alba – S.I.F., cu ocazia perchiziţiilor domiciliare efectuate în cadrul dosarului 
penal nr. …/P/2012, înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, au depistat în 
imobilul aparţinând inculpatului [...], situat în municipiul Constanţa, [...], un pistol cu glonţ, de 
calibru 6,35 mm, cu percuţie centrală, purtând pe manşon inscripţia „FT-made Italy”, precum şi un 
număr de 15 cartuşe cu glonţ calibru 6,35 mm, neoxidate şi cu capsele nepercutate. 

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. [...] din data de 28 ianuarie 2013 pistolul 
identificat la domiciliul inculpatului marca TANFOGLIO, model DT 28, fără serie, este o armă de 
foc letală, obţinută prin modificarea artizanală a unui pistol pentru muniţie neletală de zgomot, 
calibru 8 mm, P.A.K., la calibrul 6,35 mm BROWNING, muniţie cu glonţ. 

Conform concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică s-a constatat că pistolul cu 
glonţ este în stare de funcţionare tragerile experimentale fiind efectuate cu cartuşe calibrul 6,35 
mm BROWNING. La examinarea canalului ţevii au fost identificate particule cu aspect de afumare, 
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pistolul nefiind curăţat după ultima tragere, fără a se putea precoza intervalul de timp scurs de la 
acesta, întrucât nu există o metodă fundamentată ştiinţific care să permită acest lucru. 

Cu privire la cele 15 cartuşe cu glonţ, tip FMJ (cu cămaşă întreagă), toate calibrul 6,35 mm 
BROWNING, s-a constatat că acestea au fost în stare de funcţionare. 

Din verificările efectuate în aplicaţia Registrului Naţional al Armelor Integrat s-a constatat că 
inculpatul [...] nu figurează în evidenţe ca deţinător legal pentru nicio categorie de armă, iar pistolul 
marca TANFOGLIO, model DT 28, fără serie, calibru 8 mm, P.A.K., la calibrul 6,35 mm 
BROWNING, nu figurează în evidenţe. 

Conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor rep., arma 
şi muniţia găsite la locuinţa inculpatului [...] fac parte din categoria armelor letale, supuse autorizării, 
fiind înscrisă la Capitolul II pct. D-7. 

  
III. Apeluri formulate  
 
Împotriva sentinţei Judecătoriei Constanţa menţionată mai sus a formulat apel Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Constanţa. 
 
IV. Motive de apel 

 
Sentinţa Judecătoriei Constanţa a fost criticată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Constanţa pentru: 
- nelegalitatea efectuării contopirii ca urmare a constatării concurenţei faptei din prezenta cauză cu 
pedeapsa aplicată anterior şi executată, de 8 luni închisoare, din care inculpatul a fost eliberat 
condiţionat; s-a mai arătat că nu pot coexista pentru fapte concurente maniere de individualizare 
diferite, respectiv 8 luni executată, respectiv 2 ani cu suspendarea condiţionată în condiţiile codului 
penal din 1969. 
 
 V.      Procedura în faţa instanţei de apel 
      

La primul termen de judecată din apel de la data de 12.12.2017 inculpatul [...] a fost prezent 
însă nu a dorit să dea declaraţie în faţa instanţei de apel, acesta precizând personal că uzează de 
dreptul la tăcere. 

În cauză nu s-au formulat cereri sau excepţii de către inculpat, de către apărătorul ales al 
acestuia, de către procurorul de şedinţă şi nici din oficiu de către instanţa de judecată. 

În apel nu s-au administrat mijloace de probă noi. 
 
VI.    Aprecierea instanţei de apel 

 
Examinând sentinţa apelată în raport de actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că 

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

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

Curtea reţine că sentinţa primei instanţe a fost criticată de către Ministerul Public doar din 
perspectiva modalităţii efectuării contopirii pedepsei aplicate pentru infracţiunea care face obiectul 



 
 

34

prezentului dosar cu pedeapsa aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.1172/05.11.2014 a 
Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală nr.446/18.05.2015 a Curţii de Apel Constanţa. 

Curtea mai constată că inculpatul nu a formulat apel în cauză, şi prin urmare, nici Ministerul 
Public şi nici inculpatul nu au adus critici cu privire la stabilirea stării de fapt, la încadrarea juridică a 
faptei, la stabilirea legii penale mai favorabile.    

Curtea constată că motivul de apel invocat de către Ministerul Public referitor la modalitatea 
de efectuare a contopirii celor 2 pedepse este fondat, pentru următoarele: 

 Curtea reţine că prin sentinţa penală nr. 1172/05.11.2014 a Judecătoriei Constanţa, definitivă 
prin decizia penală nr. 446/18.05.2015 a Curţii de Apel Constanţa, a fost aplicată inculpatului [...] 
pedeapsa de 8 luni închisoare, în regim de detenţie, pedeapsă a cărei executare a început la data de 
20.05.2015 şi a fost liberat condiţionat la data de 09.11.2015, rămânând un rest neexecutat de 71 zile 
închisoare (potrivit fişei de cazier judiciar). 

Având în vedere că infracţiunea din prezentul dosar a fost comisă la data de 01.11.2012, 
Curtea constată că sunt incidente în cauză prevederile art. 40 alin.1 Cod penal privind contopirea 
pedepselor pentru infracţiuni concurente: „(1) Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat 
ulterior pentru o infracţiune concurentă, se aplică dispoziţiile art. 39”, respectiv contopirea 
pedepselor în caz de concurs de infracţiuni. 
 Curtea constată că nici aceste dispoziţii legale, şi nici cele anterioare similare prevăzute de 
art. 36 cod penal 1969, nu fac distincţie între cazurile în care pedeapsa anterioară a fost executată sau 
considerată executată, astfel că, chiar dacă pedeapsa anterioară este executată în întregime, trebuie să 
se efectueze concursul de infracţiuni şi să se aplice regimul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni. 
 Prin urmare, Curtea constată că în mod nelegal prima instanţă nu a făcut aplicarea 
dispoziţiilor art. 40 alin.1 cod penal cu referire la art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b) cod penal, faptul că 
pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată anterior a fost executată până la data pronunţării sentinţei în 
prezent apelate neavând nici o relevanţă juridică pentru a nu se efectua concursul de infracţiuni. 

Procedând astfel, instanţa de fond a înlăturat regimul pluralităţii de infracţiuni în care este 
evident că se află inculpatul, care a comis 2 infracţiuni înainte de a fi condamnat definitiv pentru una 
dintre ele, şi s-a aplicat un regim sancţionator separat pentru fiecare infracţiune în parte, deşi 
constatase că cele 2 infracţiuni sunt concurente. 

Având în vedere efectul devolutiv al apelului formulat de către Ministerul Public, potrivit 
art.417 alin.1, 2 cod procedură penală, Curtea apreciază că legea penală mai favorabilă este legea 
penală, având în vedere: 

- limitele speciale de pedeapsă: art. 342 alin.1 cod penal (închisoare de la 1 an la 5 ani) şi 
art.279 alin.1 cod penal 1969 (închisoare de la 2 ani la 8 ani), 

- regimul sancţionator al concursului de infracţiuni, raportat la faptul că pedeapsa ce ar urma 
să fie aplicată în temeiul art.279 alin.1 cod penal 1969 este orientată spre minimul special, neputând 
fi mai mică de 2 ani închisoare, pe când pedeapsa ce ar urma să fie aplicată în temeiul art.342 alin.1 
cod penal ar fi apropiată de 1 an închisoare (minimul special al pedepsei) astfel că, chiar prin 
adăugarea sporului de pedeapsă obligatoriu de 1/3 din pedeapsa anterioară de 8 luni închisoare (prev. 
de art.39 alin.1 lit.b) noul cod penal), nu s-ar depăşi pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare care s-ar 
stabili potrivit art.34 lit.b) cod penal 1969. 

Faţă de aspectele 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 în parte sentinţa 
apelată şi, rejudecând, în baza art.342 alin.1 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal, condamnă pe 
inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a 
regimului armelor şi muniţiilor. 
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În baza art.67 alin.1 cod penal cu referire la art.55 alin.1 lit.a) cod penal, Curtea va aplica 
inculpatului [...] pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 
lit.a), b) cod penal.   
            În baza art.65 alin.1 cod penal, inculpatului [...] i se va aplica pedeapsa accesorie a interzicerii 
exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b) cod penal. 

 Curtea va constata că infracţiunea din prezentul dosar este concurentă cu infracţiunea pentru 
care inculpatul [...] a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare în regim de detenţie prin 
sentinţa penală nr. 1172/05.11.2014 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală nr. 
446/18.05.2015 a Curţii de Apel Constanţa. 

În baza art.40 alin.1 cod penal cu referire la art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea 
va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 4 luni închisoare la care adaugă un spor de 2 
luni şi 20 zile închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de 8 luni închisoare), în final inculpatul [...] 
executând pedeapsa de 1 an 6 luni şi 20 zile închisoare, pedeapsă care se execută în regim de detenţie 
potrivit art. 60 cod penal. 

În baza art. 40 alin.3 cod penal, Curtea va scade din durata pedepsei aplicate de 1 an 6 luni şi 
20 zile închisoare perioada executată de la data de 20.05.2015 până la data de 09.11.2015. 

În baza art.45 alin.1 cod penal, Curtea va aplica inculpatului [...] pedeapsa complementară a 
interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b) cod penal, pedeapsă care se execută 
potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal.   
            În baza art.45 alin.3 cod penal cu referire la art.45 alin.1 cod penal, inculpatului [...] i se va 
aplica pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b) cod 
penal, pedeapsă care se execută potrivit art. 54 Cod penal. 

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. 1347/P/19.12.2017 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
 

6. Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Omitere prelungire 
valabilitate permis de port armă. Predarea armei de către inculpată din proprie 
inițiativă anterior sesizării organelor de urmărire penală. Aplicarea sancțiunii 
avertismentului. 

 
Referitor la individualizarea sancţiunii, potrivit criteriilor prevăzute de art.74 cod penal, printre 

care şi pericolul social concret în cauză al faptei, dat de circumstanţele comiterii faptei, predarea armei din 
proprie iniţiativă, anterior sesizării organelor de urmărire penală, nefolosirea armei în perioada scurtă de la 
încetarea valabilităţii permisului de armă, atingerea minimă adusă relaţiilor sociale ocrotite, respectiv 
regimului legal de deţinere a armelor şi muniţiei aferente, nepunând în pericol real relaţiile de bună 
convieţuire, aplicarea unei pedepse, chiar în cuantum minim este prea aspră, fiind justificată renunţarea la 
aplicarea pedepsei în condiţiile art. 80 cod penal; faţă de circumstanţele personale inculpatei [...] - la primul 
contact cu legea penală, tânără, cu 2 copii minori în întreţinere, asigurându-şi mijloacele de existenţă prin 
desfăşurarea unei activităţi licite, sancţiunea „avertismentului” este suficientă şi de natură să asigure 
prevenţia generală, atenţionarea inculpatei cu privire la respectarea legilor în vigoare. 

 
Art.342 alin.(6) Cod penal 
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1. Sesizarea Curţii  
În termenul legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpata [...] au 

declarat apel împotriva sentinţei penale nr. 796 din data de 9 iunie 2017, pronunţată de Judecătoria 
Constanţa, în dosarul penal nr. …/212/2017, privind săvârşirea infracţiunii de “nerespectarea 
regimului armelor şi muniţiilor” prev.de art. 342 alin.(6) cod penal. 

2. Circumstanţele cauzei 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa nr. 8998/P/2016 din data de 

19.12.2016, inculpata [...] a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de “nerespectarea 
regimului armelor şi muniţiilor” prev. de art. 342 alin. (6) cod penal prin aceea că nu a depus 
arma letală de vânătoare, marca Krupp, cu seria [...], cal.16, în termen de 10 zile de la expirarea 
perioadei de valabilitate a permisului de armă, şi anume până la data de 04.06.2013, arma fiind 
depusă la data de 30.06.2016 în custodie la SC [...] SRL. 

3. Judecata în primă instanţă  
31. Procedura în camera preliminară 
Dosarul s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa  sub nr. …/212/2017. 
Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 06.03.2017 pronunţată în 

dosarul nr. …/212/2017/a1 al Judecătoriei Constanţa, judecătorul de cameră preliminară a constatat 
legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a 
dispus începerea judecăţii. 

32. procedura în fond 
Inculpata nu a recunoscut săvârşirea faptei, în sensul că nu a recunoscut latura subiectivă, 

astfel încât instanţa a aplicat procedura de drept comun. 
33. Hotărârea primei instanţe 

 Prin sentinţa penală nr.796 pronunţată la data de 9 iunie 2017, în dosarul penal nr. 
…/212/2017, Judecătoria  Constanţa  a hotărât: 

„Stabileşte pentru inculpata [...], pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului 
armelor şi muniţiilor prev.de art.342 alin.(6) Cod penal, pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.  
 În baza art.83 cod penal, dispune amânarea aplicării pedepsei. 
 În baza art.84 cod penal, termenul de supraveghere este de 2 ani. 

În baza art.85 alin.(1) cod penal, obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere 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. 
 Potrivit art.85 alin.(2) lit.b) cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va 
presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la una din următoarele  unităţi: Complexul 
Muzeal de Stiinţe ale Naturii sau Primăria Consiliul Local Ovidiu,  pe o perioadă de 30 zile, afară de 
cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. 
 În baza art.83 alin.(4) cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.88 cod 
penal. 
 În baza art.272 raportat la art.274 alin.(1) cod procedură penală, obligă inculpata la plata către 
stat a sumei de 1200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare (800 de lei din faza de urmărire penală şi 
400 de lei din faza de judecată).” 

Pentru  pronunţarea hotărârii, instanţa de fond a stabilit în fapt şi în drept: 
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Din procesul-verbal de sesizare din oficiu reiese că la data de 14.07.2016, organele de poliţie 
judiciară s-au sesizat din oficiu că inculpata [...] nu a depus arma şi muniţia la un armurier autorizat 
în termen de 10 zile de la expirarea permisului de armă seria B nr. [...] eliberat de I.P.J. Constanţa cu 
valabilitate până la data de 04.06.2013. 

De asemenea, din verificările efectuate în aplicaţia Registrul Naţional al Armelor Integrat 
(RNAI) a rezultat că inculpata [...] a fost deţinător legal în perioada 04.06.2008 - 04.06.2013 al 
permisului port armă seria B nr. [...] eliberat de IPJ Constanţa, pentru o armă letală de vânătoare, 
marca KRUPP seria [...], calibru 16. 

În timpul procesului penal, inculpata [...] a recunoscut fapta săvârşită, dar a precizat că nu a 
ştiut care este perioada de valabilitate a permisului de port armă şi că pe autorizaţie nu scria data 
expirării; inculpata a mai arătat că arma reprezintă o moştenire de familie şi a omis să prelungească 
valabilitatea permisului deoarece are o viaţă foarte aglomerată, are 2 copii mici. 

Nu se poate reţine eroarea asupra antijuridicităţii - cauză de neimputabilitate ce constă în 
eroarea invincibilă asupra caracterului ilegal al faptei, în sensul că inculpata a deţinut arma după ce 
perioada de 5 ani privind valabilitatea permisului de port armă a expirat, astfel încât nici nu a depus-
o în termen de 10 zile după expirarea valabilităţii la un armurier autorizat. 

Potrivit art.30 alin.(5) cod penal „nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită 
ca urmare a necunoaşterii sau cunoaşterii greşite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei 
împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată”. 

Eroarea asupra antijuridicităţii este vincibilă, deoarece legislaţia privind perioada de 5 ani 
reprezentând valabilitatea unui permis de port armă este în vigoare şi neschimbată din anul 2004. 
Prin urmare, atât în anul 2008, moment în care inculpata a obţinut permisul de port armă cât şi în 
anul 2013, normele legale erau accesibile şi previzibile pentru orice persoană, iar inculpata a avut în 
mod obiectiv posibilitatea să aibă cunoştinţă de prevederile Legii nr. 295/2004. 

De asemenea, apărarea inculpatei, în sensul că a omis să prelungească valabilitatea 
permisului, nu poate fi primită deoarece obligaţia pe care inculpata a încălcat-o este una de diligenţă, 
reiese din lege, iar aceasta nu a oferit temeiuri serioase pentru care a omis timp de 3 ani să intre în 
legalitate. 

În drept: 
Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art.342 alin.(6) cod penal, elementul 

material constă în nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la 
expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă.  

Acţiunea inculpatei care nu a depus în termen de 10 zile, începând cu data de 04.06.2013, 
arma constând în armă letală de vânătoare, marca KRUPP seria [...], calibru 16, până la data de 
30.06.2016, realizează elementul material al infracţiunii de ”nerespectarea regimului armelor şi 
muniţiilor, urmarea imediată constând în atingerea adusă relaţiilor sociale referitoare la deţinerea, 
portul, folosirea şi operaţiunile făcute în legătură cu diferite categorii de arme şi muniţii”.  

Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă în cauză din 
materialitatea faptei. 
 Sub aspectul laturii subiective, inculpata a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei 
indirecte, conform dispoziţiilor art.16 alin.(3) lit.b) cod penal întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale 
şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui prin săvârşirea faptei. 
 4. Apelul,  cale de atac exercitată împotriva sentinţei instanţei de fond 

În susţinerea apelului formulat în termenul legal, scris şi oral, procurorul a criticat aplicarea 
pedepsei sub minimul prevăzut de textul incriminator deşi nu s-au reţinut circumstanţe atenuante, 
solicitând stabilirea cuantumului în limite legale. 
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 Apelul inculpatei [...] a vizat reindividualizarea sancţiunii în sensul aplicării art. 80 cod penal 
privind renunţarea la aplicarea pedepsei deoarece nu a folosit respectiva armă, urmare a constatărilor 
că i-a expirat permisul s-a prezentat la [...] pentru a preda arma în custodia acestora şi, ulterior, cu 
înscrisul eliberat de aceştia s-a prezentat la organele de poliţie care s-au sesizat, este integrată în 
societate, are un loc de muncă respectabil, cu o anumită pregătire şcolară, conduce o unitate hotelieră 
în staţiunea Mamaia, are doi copii minori în creştere şi întreţinere, este căsătorită. 

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

procuror, apelanta inculpată [...] şi din oficiu în limitele art.417 cod procedură penală, Curtea 
constată următoarele: 

Conform art.396 cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când constată, dincolo 
de orice îndoială rezonabilă, existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de 
inculpat; însă, pentru pronunţarea condamnării, este necesar ca fapta să nu fi fost comisă în condiţiile 
art. 80-82, respectiv art. 83-90 cod penal. 

În cauză, inculpata [...] a dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, a 
beneficiat de asistenţă juridică calificată în cursul judecăţii (fond, apel) şi a avut efectiv posibilitatea 
administrării pe parcursul procesului, în şedinţe publice, atât a probelor acuzării - înscrisuri, cât şi a 
probelor apărării-audierea sa, înscrisuri în circumstanţiere, respectându-i-se garanţiile şi drepturile 
procesuale; în apel, s-a luat act de manifestarea de voinţă a apelantei de a uza de dreptul la tăcere, 
rezumându-se la ultimul cuvânt. 

Sub aspectul acţiunii penale, pe baza probelor administrate în condiţii de legalitate pe tot 
parcursul procesului penal - proces-verbal de constatare, raport RNAI, cerere radiere, permis armă, 
declaraţiile inculpatei, rezultă că la data de 30.06.2016, inculpata [...] a predat în custodie  la SC [...] 
SRL o armă de vânătoare cu alice, marca Krupp, seria [...], cal.16, după expirarea termenului de 10 
zile de la încetarea valabilittăţii permisului de armă - 04.06.2013, faptă ce întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de “nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prev.de art. 342 
alin.(6) cod penal, fiind stabilite în mod corect de către prima instanţă situaţia de fapt şi încadrarea 
juridică corespunzătoare.  

Referitor la individualizarea sancţiunii, potrivit criteriilor prevăzute de art.74 cod penal, 
printre care şi pericolul social concret în cauză al faptei, dat de circumstanţele comiterii faptei, 
predarea armei din proprie iniţiativă, anterior sesizării organelor de urmărire penală, nefolosirea 
armei în perioada scură de la încetarea valabilităţii permisului de armă, atingerea minimă adusă 
relaţiilor sociale ocrotite, respectiv regimului legal de deţinere a armelor şi muniţiei aferente, 
nepunând în pericol real relaţiile de bună convieţuire, aplicarea unei pedepse, chiar în cuantum 
minim este prea aspră, fiind justificată renunţarea la aplicarea pedepsei în condiţiile art.80 cod 
penal; faţă de circumstanţele personale inculpatei [...] - la primul contact cu legea penală, tânără, cu 
2 copii minori în întreţinere, asigurându-şi mijloacele de existenţă prin desfăşurarea unei activităţi 
licite, sancţiunea „avertismentului” este suficientă şi de natură să asigure prevenţia generală, 
atenţionarea inculpatei cu privire la respectarea legilor în vigoare. 

Prin urmare, critica formulată de către apărare cu privire la sancţiunea aplicabilă fiind 
întemeiată, apelul este fondat şi, în baza art.421 pct.2. lit.a) cod procedură penală, va fi admis; 
desfiinţând sentinţa primei instanţe, văzând dispoziţiile art.396 alin.(3) cod procedură penală raportat 
la art.80 cod penal, constatând că dincolo de orice îndoială rezonabilă fapta există, constituie 
infracţiune şi a fost săvârşită de inculpată, se va renunţa la aplicarea pedepsei şi se va dispune, 
conform art.81 cod penal, aplicarea unui „avertisment”, pentru infracţiunea de “nerespectarea 
regimului armelor şi muniţiilor” prev.de art.342 alin.(6) cod penal. 
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Se vor înlătura dispoziţiile referitoare la stabilirea şi amânarea aplicării pedepsei.  
Se vor menţine celelalte dispoziții în măsura în care nu contravin prezentei. 
În legătură cu apelul Parchetului, cum, procurorul nu a indicat, nu a probat apariţia de la 

pronunţarea hotărârii a unor date, împrejurări care să agraveze periculozitatea faptei sau inculpatei, 
neimpunându-se aplicarea unei pedepse faţă de considerentele anterior expuse, pe cale de consecinţă, 
nu este necesară reindividualizarea pedepsei în sensul majorării cuantumului pedepsei stabilită de 
prima instanţă; criticicile formulate de către procuror nefiind admisibile, apelul este nefondat şi, în 
baza art. 421 pct.1. lit.b) cod procedură penală, va fi respins. 

Decizia penală nr. 992/P/19.10.2017 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
 

7. Săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor. Neîntrunirea elementelor 
constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală. Recunoașterea faptei.  

 
În condiţiile în care inculpatul a înţepat-o pe persoana vătămată cu un cuţit, în abdomen, cu 

intensitate cauzându-i o leziune traumatică gravă necesitând o intervenţie chirurgicală, 25 de zile îngrijiri 
medicale pentru vindecare şi punându-i viaţa în primejdie prin hemoragie internă, rezultă că inculpatul a 
acţionat cel puţin cu intenţia indirectă de a ucide deoarece chiar dacă nu a urmărit moartea persoanei 
vătămate a acceptat producerea acesteia, ceea ce constituie latura subiectivă a tentativei la infracţiunea de 
omor, neurmărind o simplă corecţie a persoanei vătămate şi, pe cale de consecinţă, nefiind întrunite 
elementele constitutive ale infracţiunii de „vătămare corporală” prev. de art. 194 Cod penal. 

 
Art. 32  raportat la art.188 alin.(1) Cod penal  

cu aplicarea art.199 alin.(1) Cod penal 
Art.396 alin.(10) Cod procedură penală 

 
1. Sesizarea Curţii  
În termenul legal, inculpatul [...] a declarat apel împotriva sentinţei penale nr. 

336/11.07.2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. …/118/2017, fiind trimis în 
judecată pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la „omor” prev. de art.32 cod penal rap. la art. 188 
alin.(1) cod penal în referire la art.199 alin.(1) cod penal.  

2. Circumstanţele cauzei 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa nr. 453/P/2017 din data de 

18.04.2017, inculpatul [...] a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşiriea 
infracţiunii de tentativă la „omor” prev. de art.32 cod penal rap. la art.188 alin.(1) cod penal în 
referire la art.199 alin.(1) cod penal, prin aceea că, la data de 1 aprilie 2017, în jurul orei 0900,  pe 
fondul unei stări conflictuale spontane şi al consumului de alcool, a înjunghiat-o cu un cuţit de 
bucătărie pe concubina sa [...], în locuinţa comună, cauzându-i o leziune traumatică (plagă penetrată) 
epigastrică, hematom hepatic, hemiperitoneu ce i-a pus viaţa în primejdie prin hemoragie internă, 
necesitând aproximativ 25 de zile îngrijiri medico-legale pentru vindecare, fiind supusă unei 
intervenţii chirurgicale. 

3. judecata în primă instanţă  
31. procedura în camera preliminară 
Dosarul s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2017. 
Prin încheierea penală din camera de consiliu nr. 191/18.05.2017, judecătorul de cameră 

preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de 
urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii. 
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32. procedura în fond 
În şedinţa de judecată din data de 14.06.2017, instanţa a admis cererea inculpatului de a fi 

judecat potrivit art.374 alin.(4) şi art.375 cod procedură penală, acesta recunoscând în totalitate fapta 
reţinută în sarcina sa prin rechizitoriu, solicitând ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor 
administrate în cursul urmăririi penale şi a eventualelor înscrisuri prezentate de părţi. 

33. Hotărârea primei instanţe 
 Prin sentinţa penală nr. 336 pronunţată la data de 11.07.2017 în dosarul penal nr. 
…/118/2017, Tribunalul Constanţa a hotărât: 

 „În baza art.386 cod procedură penală, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice 
formulată  de inculpatul [...] din infracţiunea de tentativă la „omor” prev. de art.32 cod penal rap. la 
art. 188 alin. (1) cod penal în referire la art.199 alin.(1) cod penal în tentativă la infracţiunea de 
„vătămare corporală” prevăzută de art.32 rap. la art.194 alin.(1) lit.e) cod penal, ca nefondată. 
         În baza art.32 cod penal rap. la art.188 alin.(1) cod penal în referire la art.199 alin.(1) cod 
penal. cu aplicarea art.396 alin.(10) cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la 
„omor”, condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 4 (patru) ani 6 (şase) luni închisoare.     
          În baza art.67 alin.(1) şi alin.(2) cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a 
interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.(1)  lit.a, b, h) cod penal, pe o perioadă de 4 ani. 
          În baza art.65 alin.(1) cod penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.66 
alin.(1)  lit.a, b, h) cod penal, ca pedepse accesorii. 
         Pedeapsa principală se va executa in regim de detenţie conform art.60 cod penal. 
         În baza art.399 alin.(1) cod procedură penală, menţine măsura arestării preventive. 
         În baza art.72 cod penal, deduce din pedeapsa închisorii perioada reţinerii şi arestării 
preventive, cu începere de la 02.04.2017 la zi. 
          In baza art.7 din Legea nr.76/2008 dispune prelevarea de la inculpatul [...], la eliberarea din 
penitenciar a probelor biologice in vederea introducerii profilului genetic in S.N.D.G.J. 
           În baza art. 397 alin. 1 coroborat cu art.19 şi art.25 cod procedură penală rap.la art.1357, 
art.1381şi art.1391 Cod civil: 
           Admite în parte acţiunea civilă şi obligă pe inculpatul [...] către partea civilă Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa la plata sumei de  4923 lei, plus dobânda legală 
calculată până la data plăţii efective despăgubiri civile - reprezentând daune materiale, respectiv 
cheltuieli medicale cu victima [...]. 
          Ia act că partea vătămată [...] nu a formulat pretenţii civile. 
          În baza art.112 alin.(1) lit.b) cod penal, dispune confiscarea specială în vederea distrugerii a 
unui cuţit de bucătărie cu mâner din plastic de culoare neagră, cu o lungime totală de 24 cm, 
lungimea lamei de 13 cm–coletul nr.2, conform procesului-verbal nr. 453/P/2017-7/2017 din 
12.04.2017(f.31 dosar de urmărire penală). 
          În   baza  art.275 alin. 2 cod procedură penală, obligă inculpatul [...] la plata sumei de 1580 lei 
reprezentând cheltuieli judiciare către stat.” 

Pentru pronunţarea hotărârii, instanţa de fond a stabilit în fapt şi în drept: 
La data de 1 aprilie 2014, în jurul orei 0900, pe fondul unei stări conflictuale spontane şi al 

consumului de alcool, inculpatul [...] a înjunghiat-o cu un cuţit de bucătărie pe concubina sa [...], în 
locuinţa comună. 

Conform Raportului de Constatare Medico-Legală nr. 1386/90/a1 Agresiuni, s-a stabilit, 
conform documentaţiei medicale şi examenelor obiective medico – legale, că persoana vătămată [...] 
a prezentat leziuni traumatice şi semne restante post-traumatice care au putut fi produse astfel: 
plaga înţepat-tăiată, prin lovire cu corp înţepător-tăietor, posibil cuţit în o1.o4.2o17; excoriaţia şi 
echimozele, prin lovire cu corpuri dure în 30.03.2017; zonele depigmentate şi cicatriciale gambiere 
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restant unor leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire cu şi de corpuri dure în urmă cu 
3-5 luni, necesită circa 25 de zile îngrijiri medicale din punct de vedere medico-legal;i-a fost pusă 
viaţa în primejdie prin anemie acută, post-hemoragie internă masivă urmare a plăgii penetrante 
abdominale cu interesare hepatică. Poziţia relativă victimă-agresor faţă-în-faţă, agresorul mânuind 
cuţitul dinapoi – înainte, de jos în sus şi de la stânga la dreapta (în raport cu victima), apreciindu-se 
că nu surven alte consecinţe prev. de art.194 cod penal”. 

  Situaţia de fapt s-a dovedit cu mijloacele de probă administrate pe parcursul urmăririi 
penale: proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşe foto, proces-verbal de predare şi ridicare 
de la persoana vătămată [...] a unor obiecte de îmbrăcăminte şi planşe foto, proces-verbal de 
concluzii provizorii medico-legale, raport de constatare medico-legală, declaraţii persoană 
vătămată [...], declaraţia martorilor [...], [...] şi [...], declaraţiile inculpatului [...] de recunoaştere în 
totalitate a învinuirii.  

În ceea ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de inculpat din 
infracţiunea de de tentativă la „omor” prev. de art.32 cod penal rap. la art.188 alin.(1) cod penal în 
referire la art.199 alin.(1) cod penal în infracţiunea de „vătămare corporală” prevăzută de art.32 rap. 
la art.194 alin.(1) lit.e) cod penal este nefondată, pentru următoasrele motive: inculpatul a săvârşit 
fapta cel puţin cu intenţie indirectă, fiind clar, la experienţa de viaţă a inculpatului, la înarmarea cu 
un cuţit, pe care l-a mânuit cu fermitate, că a putut să-şi dea seama de faptul că pune în pericol viaţa 
concubinei sale, având în vedere atât instrumentul tanato-vătămător folosit - un cuţit - care este de 
notorietate că poate fi folosit ca o armă cu pericol letal, acel cuţit având o lungime totală de 24 cm, o 
lungime a lamei de 13 cm, inculpatul se afla la o mică distanţă de persoana vătămată, i-a aplicat o 
lovitură dinspre înapoi spre înainte, prin împungere, înjunghiind-o cu întreaga lamă a cuţitului în 
zona abdominală, deci acţiunea sa a fost bine focalizată, apoi violenţele nu au încetat, acesta a 
apucat-o pe concubină cu braţele, a trântit-o, nu a aruncat arma din mână (deci era furios) ba chiar i-a 
pus acelaşi cuţit la gât şi a ameninţat-o că o omoară, conform recunoaşterii făcută de către inculpat. 
Acţiunile conjugate ale inculpatului, existenţa mai multor acte de violenţă într-o desfăşurare bine 
focalizată, aceea de a-i da o ”lecţie” victimei care bea şi nu face treabă, au dovedit cu evidenţă şi fără 
dubiu că inculpatul a încercat să omoare victima, prin înjunghierea în abdomen.  

Raportul medico-legal este edificator; în acesta se arată că: „Sus-numitei i-a fost pusă viaţa în 
primejdie prin anemie acută, post-hemoragie internă masivă urmare a plăgii penetrante abdominale 
cu interesare hepatică. Poziţia relativă victimă-agresor faţă-în-faţă, agresorul mânuind cuţitul 
dinapoi – înainte, de jos în sus şi de la stânga la dreapta (în raport cu victima).” 

Nu poate fi vorba de infracţiunea de „vătămare corporală”, remarcând clar instrumentul 
vătămător folosit-un cuţit - şi zona vizată – abdomenul - unde se află organe vitale: ficatul, chiar mai 
sus şi inima (unde nu era exclus să ajungă vârful cuţitului, lungimea lamei fiind de 13 cm, chiar dacă 
nu s-a întâmplat în cauza de faţă), zonă ce este prin rănire, supusă hemoragiei (inculpatul nu a vizat 
un picior, o mână, zone mai puţin periculoase).  

În drept, fapta inculpatului [...] care la data de 1 aprilie 2017, în jurul orei 0900,  pe fondul 
unei stări conflictuale spontane şi al consumului de alcool, a înjunghiat-o cu un cuţit de bucătărie, în 
locuinţa comună, pe concubina sa [...], cauzându-i o leziune traumatică (plagă penetrată) epigastrică, 
hematom hepatic, hemiperitoneu ce i-a pus viaţa în primejdie prin hemoragie internă, necesitând 
aproximativ 25 de zile de îngrijiri medico-legale, fiind supusă unei intervenţii chirurgicale, întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la „omor” prevăzută de art.32  raportat la 
art.188 alin.(1) cod penal cu aplicarea art.199 alin.(1) cod penal. 

4. Apelul,  cale de atac exercitată împotriva sentinţei instanţei de fond 
Apelul formulat de către inculpatul [...] a vizat încadrarea juridică a faptei, solicitând 

schimbarea acesteia din tentativă la infracţiunea de „omor” în infracţiunea de „vătămare corporală” 
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şi, pe cale de consecinţă, reindividualizarea pedepsei şi faţă de circumstanţele personale-  a 
recunoscut şi regretat fapta,  nu este recidivist şi faţă de modalitatea în care s-a produs evenimentul. 

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

apărare şi din oficiu în limitele art.417 cod procedură penală, luând şi concluziile procurorului, 
Curtea constată apelul nefondat pentru considerentele expuse în continuare. 

Conform art. 396 alin.(2) cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când 
constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a 
fost săvârşită de inculpat. 

În cauză, inculpatul [...] a dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, 
respectându-i-se garanţiile şi drepturile procesuale, la cererea sa aplicându-se procedura simplificată 
prev. de art. 396 alin.(10) cod procedură penală); în apel, inculpatul a uzat de dreptul la tăcere, 
arătând în ultimul cuvânt că nu a inteţionat uciderea persoanei vătămate şi că îi pare rău. 

Sub aspectul acţiunii penale necriticată (de către apelant, procuror), pe baza probelor 
administrate numai în cursul urmăririi penale, având în vedere recunoaşterea vinovăţiei de către 
apelantul inculpat, solicitând judecata conform art. 396 alin.(10) cu ref. la art. 375 şi art. 374 alin.(4) 
cod procedură penală - proces-verbal de cercetare la faţa locului cu planşa foto, procesul-verbal de 
concluzii provizorii medico-legale şi raportul de constatare medico-legală privind leziunile 
prezentate de persoana vătămată [...], declaraţiile persoanei vătămate [...], declaraţiile martorilor …, 
declaraţiile inculpatului, rezultă că, la data de 1 aprilie 2017, în jurul orei 0900, pe fondul consumului 
de alcool, între inculpat şi persoana vătămată a intervenit o stare conflictuală în locuinţa comună, cu 
care ocazie, inculpatul [...] a înjunghiat-o cu un cuţit de bucătărie pe persoana vătămată [...], 
concubina sa, cauzându-i o leziune traumatică (plagă penetrată) epigastrică, hematom hepatic, 
hemiperitoneu care a necesitat 25 de zile îngrijiri medicale pentru vindecare şi i-a pus viaţa în 
primejdie prin hemoragie internă, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 
tentativă la „omor” prevăzută de art. 32  raportat la art.188 alin.(1) cod penal cu aplicarea art.199 
alin.(1) cod penal, fiind stabilite în mod corect de către prima instanţă situaţia de fapt şi încadrarea 
juridică corespunzătoare. 

Referitor la încadrarea juridică a faptei de „lovire a persoanei vătămate cu cuţitul”, pentru 
delimitarea infracţiunii de „vătămare corporală” de tentativa la infracţiunea de „omor” este esenţială 
definirea laturii subiective, respectiv a intenţiei cu care s-a acţionat şi, pentru aceasta, se au în vedere 
toate împrejurările în care inculpatul a săvârşit fapta, cum sunt natura obiectului vulnerant folosit, 
intensitatea şi efectele loviturilor, zona corpului vizată ca şi urmările produse;ori, în condiţiile în care 
inculpatul a înţepat-o pe persoana vătămată cu un cuţit, în abdomen, cu intensitate cauzându-i o 
leziune traumatică gravă necesitând o intervenţie chirurgicală, 25 de zile îngrijiri medicale pentru 
vindecare şi punându-i viaţa în primejdie prin hemoragie internă, rezultă că inculpatul a acţionat cel 
puţin cu intenţia indirectă de a ucide deoarece chiar dacă nu a urmărit moartea persoanei vătămate a 
acceptat producerea acesteia ceea ce constituie latura subiectivă a tentativei la infracţiunea de omor, 
neurmărind o simplă corecţie a persoanei vătămate şi, pe cale de consecinţă, nefiind întrunite 
elementele constitutive ale infracţiunii de „vătămare corporală” prev. de art.194 cod penal, cererea 
apărării de schimbare a încadrării juridice fiind neîntemeiată. 

Referitor la individualizarea pedepsei, potrivit criteriilor prevăzute de art.74 cod penal printre 
care periculozitatea faptei şi inculpatului date de manifestarea violentă a inculpatului, lovirea victimei 
cu cuţitul, în zonă vitală, cu intensitate, producându-i  o leziune gravă ce i-a  pus viaţa în primejdie, 
pedeapsa de 4 ani 6 luni închisoare este de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea sa, să dea 
o minimă satisfacţie şi protecţie victimei, precum şi opiniei publice profund marcată de asemenea 
fapte violente; la determinarea cuantumului pedepsei, instanţa a avut în vedere limitele prevăzute de 
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art.396 alin.(10) cod procedură penală faţă de recunoaşterea faptei şi recurgerea la procedura 
simplificată. 

Cum nu s-au invocat date care să atenueze periculozitatea faptei sau inculpatului, nu s-au 
relevat împrejurări care să constituie circumstanţe atenuante conform art.75 cod penal în favoarea sa, 
nu se poate da o eficienţă mai accentuată art.396 alin.(10) cod procedură penală şi, pe cale de 
consecinţă, nu se impune reindividualizarea pedepsei în sensul reducerii cuantumului. 

Prin urmare, în lipsa vreunui caz de nulitate a hotărârii atacate, criticile formulate de inculpat 
fiind neîntemeiate, apelul este nefondat şi, în baza art.421 pct.1. lit.b) cod procedură penală, va fi 
respins. 

În baza art.275 alin.(2) din codul  de procedură penală, respingându-i-se calea de atac, 
apelantul inculpat va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 300 lei. 

În temeiul art.422 cod procedură penală, adăugându-se timpul scurs de la pronunţarea 
sentinţei, se va deduce din pedeapsă şi perioada arestării preventive a inculpatului de la 11 iulie 2017 
la 26 octombrie 2017, inclusiv. 

În temeiul art. 424 alin 2 cod procedură penală, rap. la art. 241 alin 1 lit. c cod procedură 
penală, soluţionând apelul, se va constata încetată de drept măsura arestării preventive a inculpatului 
[...], emiţându-se formele de executare. 

Decizia penală nr. 1028/P/26.10.2017 
Judecător redactor Adriana Ispas 
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8. Cameră preliminară. Plângere formulată împotriva unui magistrat 

pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. Neaudiere efectivă a petentei 
de către procurorul de caz. 
 
 Potrivit practicii constante a CEDO, ancheta oficială trebuie să fie “adecvată, aprofundată şi 
efectivă”, mai ales în cazul plângerilor formulate împotriva unor persoane care exercită funcţii judiciare, 
cercetări care să înlăture orice suspiciune a lipsei de imparţialitate a procurorului (cauzele Barbu 
Anghelescu împotriva României, Bursuc împotriva României, Moldovan şi alţii împotriva României, Filip 
împotriva României, Popescu împotriva României, Cobzaru împotriva României, Iambor împotriva României 
). 
 O anchetă este “adecvată, aprofundată şi efectivă” dacă organele competente efectuează cercetări şi 
supune faptele aduse în atenţia lor la “examenul cel mai scrupulos pentru ca faptele să fie elucidate şi 
adevăraţii responsabili identificaţi”. 

 
Art. 297 alin. 1 Cod penal  

CEDO - cauzele Barbu Anghelescu, Bursuc, Moldovan şi alţii împotriva României 
 

Se constată că pe rolul Curţii de Apel Constanţa s-a înregistrat plângerea formulată de către 
petenta [...] împotriva ordonanţei procurorului dată în dosar nr. …/P/2016 al Parchetului de pe lângă 
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Curtea de Apel Constanţa la data de 12.04.2017, confirmată prin ordonanţa Procurorului General al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa dată în dosar nr. [...]/2017 la data de 29.05.2017. 
 În motivarea plângerii s-a solicitat, admiterea plângerii formulată de petenta [...] şi trimiterea 
cauzei la parchet pentru refacerea şi completarea urmăririi penale, întrucât nici măcar nu a fost 
audiată ca parte vătămată în dosar şi nu a putut depune probatorii, nefiind ataşate nici un fel de 
documente din dosarul de urmărire penală şi din dosarul de instanţă, deşi acesta a fost cerut de la 
instanţă de către procurorul de caz şi a fost studiat. Prin urmare, solicită să se constate că nu au fost 
făcute nici un fel de cercetări penale şi nu au fost administrate nici un fel de probe.  

 Examinând ordonanţa atacată în raport cu motivele plângerii şi actele şi lucrările 
dosarului, Curtea constată că plângerea petentei [...] este întemeiată, pentru următoarele: 

La data de 24.10.2016 s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, 
cauza declinată de la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, având ca 
obiect plângerea formulată de [...], împotriva judecătorului [...] din cadrul Judecătoriei Constanţa, 
pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 Cod pen., constând în aceea 
că acesta a încălcat atribuţiile de serviciu ce-i reveneau cu ocazia soluţionării dosarului penal nr. 
…/212/2016, în sensul că a întocmit o încheiere de şedinţă cu un conţinut ce nu este conform cu 
declaraţiile petentei, notele de şedinţă sunt ilizibile, în mod intenţionat, în hotărârea judecătorească 
nr. 685/28.09.2016 au fost indicate în mod eronat anumite date calendaristice şi de asemenea a 
aplicat în mod abuziv o amendă judiciară persoanei vătămate. 

Prin ordonanţa procurorului dată în dosar nr.856/P/2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Constanţa la data de 12.04.2017, s-a dispus: 

„1. Clasarea cauzei privind plângerea penală formulată de către persoana vătămată [...]. 
2. Disjungerea cauzei în vederea efectuării cercetărilor penale pentru săvârşirea infracţiunii 

de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin.l C.pen., faptă sesizată de persoana vătămată [...], a fi fost 
comisă cu ocazia desfăşurării dezbaterilor din şedinţa din data de 13.09.2016 din dosarul nr. 
20708/212/2016 al Judecătoriei Constanţa, de către grefier [...]. 

3. Declinarea cauzei disjunse la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, căruia i se va 
trimite dosarul cauzei, împreună cu un exemplar al prezentei ordonanţe.” 

Pentru a dispune astfel, procurorul de caz a reţinut: 
Examinând materialul probator administrat în a cauză (acte - încheierile pronunţate de 

Judecătoria Constanţa în dosarele nr…./212/2016 şi …/212/2016/al, notele de şedinţă din data de 
13.09.2016, înregistrări audio ale şedinţei de judecată din data de 13.09.2016, declaraţie de martor - 
grefier [...]) prin prisma criticilor formulate de persoana vătămată [...], se constată că nu există indicii 
sau probe privind săvârşirea de către judecătorul [...] a infracţiunii de abuz în serviciu sau a vreunei 
infracţiuni de corupţie, întrucât magistratul şi-a exercitat în mod corespunzător atribuţiile de serviciu, 
fără a efectua vreun act material care să se circumscrie elementelor constitutive ale vreunei 
infracţiuni şi astfel, fără a încălca în vreun fel drepturile şi interesele legitime ale petentei. 

Împrejurarea că acesta a pronunţat o soluţie de clasare în legătură cu plângerea persoanei 
vătămate [...], nu poate constitui în niciun mod elementul material al infracţiunii de abuz în serviciu 
ori a altei infracţiuni. 

În acest sens, se observă că pronunţarea soluţiei a fost realizată în cadrul exercitării legale a 
atribuţiilor de serviciu, în raport de probele administrate în cauză, fără a se încălca în nici un mod 
drepturile sau interesele legitime ale persoanei vătămate. 

Faptul că în cuprinsul încheierii din data de 13.09.2016 şi ulterior în cel al încheierii nr. 
685/28.09.2016 au fost menţionate, în mod eronat, anumite date calendaristice (de exemplu, data la 
care domunul procuror [...] a preluat funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Constanţa, respectiv 15.07.2016 şi nu 15.06.2016, cum în mod eronat s-a menţionat în 
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încheiere) iar alte menţiuni nu sunt identice cu cele susţinute oral de petentă, în instanţă (spre 
exemplu, consumul de apă înregistrat de apometrul general al imobilului în discuţie, de 1920 metri 
cubi şi nu de 1290 metri cubi, cum în mod eronat s-a menţionat în încheiere) pe parcursul a peste 42 
de minute, astfel cum rezultă din copia înregistrării audio a şedinţei din data de 13.09.2016, nu este 
de natură a influenţa soluţia pronunţată de instanţă, atât timp cât sensul celor afirmate a fost păstrat 
prin transcrierea în cuprinsul încheierilor. 

Pe de altă parte, împrejurarea că judecătorul [...] a dispus sancţionarea persoanei vătămate 
pentru “remedierea modului de raportare al petentei [...] la funcţia şi rolul procesului penal în cadrul 
procedurilor judiciare, pe care petenta l-a exploatat fără scop legitim”, nu poate constitui temei 
pentru antrenarea răspunderii penale a magistratului care, în mod evident, şi-a respectat atribuţiile de 
serviciu. Aprecierea acestuia cu privire la aplicarea unei sancţiuni cuantificabile în bani se 
circumscrie dispoziţiilor Codului de procedură penală. 

In consecinţă, procurorul de caz a reţinut că nu există nici un dubiu cu privire la faptul că 
judecătorul [...] s-ar face vinovat de încălcarea vreunei dispoziţii legale, care ar conduce la antrenarea 
răspunderii penale a magistratului. 

Prin ordonanţa Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa 
dată în dosar nr.[...]/2017 la data de 29.05.2017 s-a dispus: 
 „Respingerea ca nefondată a plângerii formulate de petenta [...] împotriva ordonanţei nr. 
856/P/2016 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.” 
 Analizând actele efectuate de către procuror, în soluţionarea plângerii formulate de către 
petenta [...] împotriva magistratului judecător [...] pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu 
prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, Curtea constată că procurorul de caz nu a audiat în mod efectiv pe 
petenta [...]. 
 Curtea reţine, în ceea ce priveşte caracterul adecvat al anchetei efectuate de către  procuror în 
soluţionarea plângerii formulate de către petentă, că potrivit practicii constante a CEDO, această 
anchetă oficială trebuie să fie “adecvată, aprofundată şi efectivă”, mai ales în cazul plângerilor 
formulate împotriva unor persoane care exercită funcţii judiciare, cercetări care să înlăture orice 
suspiciune a lipsei de imparţialitate a procurorului (cauzele Barbu Anghelescu împotriva României, 
Bursuc împotriva României, Moldovan şi alţii împotriva României, Filip împotriva României, 
Popescu împotriva României, Cobzaru împotriva României, Iambor împotriva României ). 
 Potrivit practicii CEDO, o anchetă este “adecvată, aprofundată şi efectivă” dacă organele 
competente efectuează cercetări şi supune faptele aduse în atenţia lor la “examenul cel mai scrupulos 
pentru ca faptele să fie elucidate şi adevăraţii responsabili identificaţi”. 

Examinând actele şi lucrările efectuate de către procuror, Curtea constată că petenta a fost 
citată, s-a prezentat în data de 21.11.2016 şi a formulat o declaraţie prin care a solicitat doar 
declinarea competenţei de soluţionare a cauzei către DNA – Constanţa, însă nu a primit răspuns la 
această solicitare. 

Prin urmare, Curtea reţine că în această declaraţie petenta nu a fost audiată de către procuror 
cu privire la faptele menţionate în plângere şi nici nu a fost chemată pentru a fi audiată ulterior, astfel 
că nu a putut să îşi susţină plângerea; de asemenea, nu a putut să solicite administrarea unor mijloace 
de probă pe care le considera necesare. 
 Prin urmare, procurorul neaudiind în mod efectiv pe petenta [...] cu privire la faptele 
menţionate de către aceasta în plângerea penală pe care a formulat-o şi nedând posibilitatea petentei 
de a solicita administrarea unor mijloace de probă, Curtea constată că  anchetă efectuată în cauză nu 
este “adecvată, aprofundată şi efectivă”, procurorul nesupunând faptele aduse în atenţia lui la 
“examenul cel mai scrupulos pentru ca faptele să fie elucidate”, creîndu-se astfel o suspiciune a lipsei 
de imparţialitate a procurorului în cercetarea unei persoane care îndeplineşte o atribuţie judiciară. 
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Faţă de considerentele expuse, în baza art. 341 alin.6 lit.b) cod procedură penală, Curtea va 
admite plângerea formulată de către petenta [...] împotriva ordonanţei procurorului dată în dosar nr. 
…/P/2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa la data de 12.04.2017, confirmată 
prin ordonanţa Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa dată în 
dosar nr.[...]/2017 la data de 29.05.2017, desfiinţează ordonanţele atacate şi va trimite cauza 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa pentru completarea urmării penale. 
 În baza art. 275 alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat vor 
rămâne în sarcina statului. 

Încheierea penală nr. 131/P/CP/30.08.2017 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
9. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate. Încheierea unui acord de 

mediere între persoana vătămată și inculpat. Imposibilitatea reanalizării unei 
cauze de încetare a procesului penal în cazul în care instanța de apel a dezbătut și 
a analizat incidența acestei probleme. 
 

Curtea Constituţională a statuat prin Decizia nr. 397/15.07.2016 că încheierea unui acord de mediere 
cu privire la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea produce efecte numai dacă are loc până la 
citirea actului de sesizare a instanței. 

Se constată că în cauză s-a încheiat acordul de mediere la o dată ulterioară deciziei CCR menţionată, 
respectiv la data de data de 04.01.2017, fără relevanţă asupra modalităţii de soluţionare a acţiunii penale, în 
condiţiile în care legea penală în vigoare până la data de 01.02.2014 este mai favorabilă.  

Prin decizia nr. 10/29.03.2017 a Î.C.C.J. pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept s-a 
stabilit că în interpretarea dispozițiilor art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală, instanța care 
soluționează contestația în anulare nu poate reanaliza o cauză de încetare a procesului penal, în cazul în care 
instanța de apel a dezbătut și a analizat incidența cauzei de încetare a procesului penal. 

 
Decizia Curții Constituţionale nr. 397/15.07.2016 

Decizia Î.C.C.J. nr. 9/2015 
Decizia Î.C.C.J. nr. 10/29.03.2017 

 
Instanţa constată că prin decizia penală nr. 120 din data de 03.02.2017 pronunţată de Curtea 

de Apel Constanţa în dosarul penal nr. …/212/2014 s-a hotărât: 
„În baza art.421 pct.2 lit. a Cod procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul [...],  

împotriva sentinței  penale nr. 633/20.05.2016, a Judecătoriei Constanţa, 
Desfiinţează în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând: 
În baza art. 25 Cod procedură penală rap. la art.23 alin.1 Cod procedură penală, 
Constată stinsă acţiunea civilă ca efect al acordului de mediere intervenit între inculpatul [...] 

şi partea civilă [...]. 
Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţiile contrare prezentei decizii şi menţine celelalte 

dispoziţii. 
În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat în 

apel rămân în sarcina acestuia.” 
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Din probele administrate în cauză la instrucţia penală şi cercetarea judecătorească a 

rezultat că inculpatul [...], în perioada perioada 2011 - 2012 a indus-o şi a menţinut-o în eroare pe 
persoana vătămată [...] prezentându-se ca avocat din Baroul Constanţa fără a fi înscris în tabloul 
avocaţilor a vreunui Barou din România care exercită profesia conform Legii nr. 51/1995 pentru 
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organizarea şi execitarea profesiei de avocat, a formulat plângeri şi a  depus acţiuni semnate în 
numele clientei sale, iar la data de 05.10.2011 a fost împuternicit de persoana vătămată [...] prin 
procura speciala autentificată la Biroul Notarului Public [...]ʹ din mun. Constanţa sub nr. 
…/05.10.2011 ca în numele ei să execute o creanţă în valoare de 30000 euro acordată acesteia prin 
sentinţa nr. 499/2008 pronunţată de Tribunalul Regional Madrid în dosarul nr.10/2006 definitivă, 
pentru care a perceput şi primit diferite sume de bani în cuantum de aproximativ 10005 euro, 
reprezentând diferite cheltuieli ocazionate cu executarea silită, iar faptele întrunesc elementele 
constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prev.de art.215 alin.1, 2, şi 3 Cod penal 1969, de exercitare 
a unei profesii fără drept prev. de art.281 Cod penal 1969 rap.la art.26 din Legea nr.51/1995 şi de fals 
în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplicarea art.5 Cod 
penal şi art. 33 şi art.34 Cod penal 1969. 

Profesia de avocat este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele 
competenţelor stabilite de Legea nr. 51 din 1995, formele de organizare ale acestei profesii din 
barourile şi UNBR, structuri care au fost înfiinţate şi funcţionează în temeiul acestui act normativ. 

Barourile sunt persoane juridice de interes public fiind constituite din avocaţii înscrişi pe 
tablou, iar potrivit art. 10 alin.2 din Legea nr. 51 din 1995 în fiecare judeţ există şi funcţionează un 
singur membru al UNBR cu sediul în localitatea de reşedinţă a judeţului. 

Conform prevederilor art. 60 alin. 6 din Legea nr. 51 din 1995, folosirea fără drept a 
denumirilor de BAROU, UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA, UNBR ori 
UNIUNEA AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a 
profesiei de avocat de orice persoană fizică sau juridică, precum şi folosirea însemnelor specifice 
profesiei constituie infracţiune. 

In fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti există şi funcţionează un singur barou, membru al 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România (art. 9 alin.2, în prezent art.10 alin. 1). 

Baroul este constituit din toţi avocaţii din circumscripţia sa, el având personalitate juridică, 
buget şi patrimoniu proprii (art. 48 alin. 1 şi 2, în prezent art. 50 alin. 1 şi 2). 

Actuala structură naţională a ordinului profesional al avocaţilor din România este Uniunea 
Naţională a Barourilor din România. 

Ea este formată din toate barourile din România (art. 60 alin. 1). Se revine astfel la 
compunerea tradiţională a structurii naţionale, nu din avocaţi (toţi avocaţii din România), ci din 
barouri (toate barourile din România). 

Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, 
barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România (art. 1 alin. 2). Constituirea şi 
funcţionarea de barouri în afara Uniunii Naţionale a Barourilor din România sunt interzise, iar actele 
de constituire şi de înregistrare a acestora sunt nule de drept (art. 1 alin. 3). În fiecare judeţ şi în 
municipiul Bucureşti există şi funcţionează un singur barou membru al Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România (art. 10 alin. 2). Barourile de avocaţi se constituie şi funcţionează numai în 
cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, potrivit Legii nr. 51/1995 şi Statutului profesiei 
de avocat (art. 60 alin. 4). 

Uniunea Naţională a Barourilor din România, împreună cu barourile, asigură exercitarea 
calificată a dreptului la apărare, competenţa şi disciplina profesională, protecţia demnităţii şi onoarei 
avocaţilor membri (art. 10 alin. 1). 

Legea prevede expres că Uniunea Naţională a Barourilor din România este persoana juridică 
de interes public şi are patrimoniu şi buget proprii (art. 60 alin. 2). 

Legea prevede că Uniunea Naţională a Barourilor din România este succesoarea de drept a 
Uniunii Avocaţilor din România (art. 60 alin. 5). În toate actele normative, denumirea „Uniunea 
Avocaţilor din România" se înlocuieşte cu aceea de „Uniunea Naţională a Barourilor din România" 
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(art. 114). A operat deci o transformare a persoanei juridice, decisă prin lege, în sensul desfiinţării 
Uniunii Avocaţilor din România şi al înfiinţării, în locul acesteia, ca succesoare universală, a Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România". 

Prin Adresa emisă C.S.M. înregistrată sub nr. 19216/1154/2013, în şedinţa din 08.10.2013, 
Plenul CS.M. a hotărât următoarele: "în mod legal, avocatura este practicată în baza Legii nr. 
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, de către avocaţii înscrişi în structurile care funcţionează conform art. 1 alin. 
2 şi 3 din această lege şi cu respectarea deciziei în interesul legii nr. XXVII din 16.04.2007. 

Potrivit dispoziţiilor legale menţionate, profesia de avocat se exercită numai de avocaţii 
înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor 
din România, denumită U.N.B.R.. Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt 
interzise, actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept, iar nulitatea poate fi 
constatată şi din oficiu. 

S-a reţinut totodată că, prin Decizia XXVII din 16.04.2007 pronunţată de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii s-a statuat că asistenţa juridică 
acordată în cadrul unui proces penal unui inculpat sau învinuit de o persoană care nu a dobândit 
calitatea de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, echivalează cu lipsa de apărare a acestuia". 

Prin Decizia nr. 15/21.09.2015 a ICCJ, obligatorie potrivit art.474 alin.4 Cod pr.penală, s-a 
stabilit că fapta unei persoane care exercită activităţi specifice profesiei de avocat in cadrul unor 
entităţi care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 
privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat constituie infracţiunea de exercitare fără drept a 
unei profesii sau activităţi prevăzută de art. 348 Cod penal. 

In considerentele acestei decizii s-a reţinut că textul de lege are corespondent in legislaţia 
penală anterioară în cuprinsul art. 281 Cod penal și nu a suferit modificări de natură a influenţa 
problema de drept ce constituie obiectul recursului interesul legii. 

S-a mai reţinut in considerentele deciziei de admitere a recursului in interesul legii că 
persoanele care exercită activităţi specifice profesiei de avocat in cadrul unor barouri paralele cu cele 
care fiinţează in temeiul legii, indiferent dacă acestea au fost/vor fi (fost) constituite după intrarea in 
vigoare a Legii nr. 255/2004 ori au existat si anterior, au reprezentarea subiectivă a faptului că 
acţionează dincolo de cadrul legal in vigoare, căci acesta are suficientă precizie și claritate pentru a 
permite destinatarilor ei să il inţeleagă și să işi conformeze conduita dispoziţiilor sale, fiind astfel 
exclusă posibilitatea invocării erorii ca o cauză de neimputabilitate prevăzută de art.30 din Codul 
penal. 

Faţă de cele de mai sus, Curtea apreciază că în mod corect instanţa de fond a constatat că 
infracţiunea de exercitare fără drept a profesiei de avocat există şi a fost comisă cu forma de 
vinovăţie prevăzută de lege, nefiind incident cazul de achitare prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. d 
C.proc.penală. 

Referitor la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal 1969, cu 
aplicarea art. 5 Cod penal,  

Potrivit art.215 alin. 1, 2, 3  Cod penal 1969, 
Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau 

ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos 
material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.  

Înşelăciunea săvârşită prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace 
frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el 
însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.  
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Inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui 
contract, săvârşită în aşa fel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat 
contractul în condiţiile stipulate, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, 
după distincţiile acolo arătate.  

Conform art.244 Cod penal, inducerea in eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevarata 
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine 
sau pentru altul un folos patrimonial injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu 
inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. 

 Inșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calitati mincinoase ori de alte mijloace 
frauduloase se pedepsește cu inchisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el 
insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni. 

Impăcarea înlătură răspunderea penală. 
Astfel, s-a reţinut faptul că in vechea legislație, infracțiunea de "Inșelăciune", in forma tip era 

sancționată cu pedeapsa inchisorii de la 6 luni la 12 ani, iar forma agravata, determinată de urmările 
deosebit de grave ale faptei (articolul 215 alin. 5 Cod penal 1969) era sancționată cu pedeapsa 
inchisorii de la 10 la 20 de ani 

In actuala reglementare această infracțiune este prevăzută de dispozițiile articolului 244 Cod 
Penal care, in forma tip a infracțiunii sancționează fapta cu pedeapsa inchisorii de la 6 luni la 3 ani, 
iar forma agravată a infracțiunii este sancționată cu pedeapsa inchisorii de la 1 la 5 ani.  

În actuala legislație, se reduce semnificativ maximul special prevăzut de lege pentru 
sancționarea infracțiunii de "Inșelăciune" atât pentru forma tip, cât  și pentru cea agravată a acesteia, 
3 respectiv 5 ani inchisoare, in cazul formei agravate fiind redus și minimul special, 1 an inchisoare. 

Fapta prevazută de art. 215 alin.1, 2, 3 din Codul Penal din 1969 are corespondent în 
dispoziţiile art. 244 alin.1 şi 2 noul Cod penal,  

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 4 din noul Cod penal referitoare la aplicarea legii penale de 
dezincriminare, legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt 
prevăzute de legea nouă 

Însă, potrivit disp. art. 3 alin. 2 din Legea de aplicare a noului Cod penal cu nr. 187/2012, 
dispoziţiile art. 4 din Codul penal nu se aplică în situaţia în care fapta este incriminată de legea nouă 
sau de o altă lege în vigoare, chiar sub o altă denumire. În cazul formei agravate a infracţiunii de 
înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 din Codul penal din 1969, aceasta constituia o incriminare 
distinctă a faptei de înşelăciune săvârşită cu prilejul încheierii sau executării unui contract, în aşa fel 
încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate, se 
regăseşte incriminată în noul Cod penal în forma agravată a infracţiunii de înşelăciune săvârşită prin 
mijloace frauduloase, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2. 

Pentru a fi în prezenţa infracţiunii de înşelăciune este necesară intenţia directă, a cărei 
existentă trebuie stabilită cu certitudine, respectiv făptuitorul îşi dă seama că desfăşoară o activitate 
de inducere în eroare şi că prin aceasta pricinuieşte o pagubă, urmare a cărei producere o doreşte, 
fiind necesare dovedirea activităţilor dolosive ale inculpatului în scopul inducerii în eroare a părţii 
vătămate. 

Această componentă a laturii subiective a infracţiunii este dovedită câtă vreme rezultă  
indubitabil din probele cauzei precizate mai sus. 

      Indiferent de nuanţele de reglementare a infracţiunii de înşelăciune în cele două legi care s-au 
succedat de la momentul săvârşirii faptelor şi până la judecarea lor definitivă (Codul penal din 1969 
şi noul Cod penal), de esenţa acestei infracţiuni rămâne manopera intenţionată a inculpatului de 
inducere în eroare a părţii vătămate astfel încât aceasta din urmă să acţioneze într-o manieră în care 
nu ar fi acţionat dacă ar fi cunoscut realitatea adevărată în locul celei distorsionate de inculpat. 
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Curtea a ţinut, în special, să determine poziţia subiectivă a inculpatului [...] faţă de partea 
vătămate [...] deoarece, în ipoteza unei  fapte de înşelăciune precum cea din speţă, care presupune o 
însemnată componentă subiectivă, este de o deosebită importanţă ca instanţa să cunoască, în mod 
nemijlocit, modul în care acele persoane au perceput manoperele dolosive. În acest sens, Curtea a 
acordat mai multe termene pentru încheiere unor acorduri de mediere, relevante asupra poziţiei 
subiective a inculpatului  dar şi a părţii civile. 

Declaraţiile inculpatului făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului 
numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor 
existente în speţă. 

Aşadar, declaraţiile de nerecunoaştere ale inculpatului apelant [...] sunt simple afirmaţii, care 
au ca scop doar disculparea acestuia de consecinţele penale ale faptelor, fiind vădit pro cauza, motiv 
pentru care Curtea le va aprecia ca atare. 

Dând sens şi dispoziţiilor art.5 din CPP privind aflarea adevărului, normă cu valoare de 
principiu în procesul penal, instanţa de apel a reţinut şi apreciat numai acele probe care reflectă 
adevărul, ţinând seama de întregul material administrat în cauză. 

Simpla afirmaţie a unei stări de fapt, fără coroborarea acesteia cu alte mijloace de probă, nu 
poate fi acceptată ca adevăr, iar modalitatea de apărare utilizată de inculpat, respectiv negarea 
realităţii evidente, nu poate influenţa convingerea bazată pe probe irefutabile. 

Pentru aceste considerente, Curtea constată că fapta de înşelăciune reținută de procuror și 
judecătorul fondului există, a fost comisă de inculpatul apelant cu intenție directă, iar prezumţia de 
nevinovăţie a fost înfrântă. 

În privinţa acordului de mediere, intervenit între inculpatul [...] şi partea civilă [...] în 
timpul desfăşurării procesului penal, în calea de atac a apelului, Curtea reţine următoarele: 

Curtea Constituţională a statuat că încheierea unui acord de mediere cu privire la infracțiunile 
pentru care poate interveni împăcarea produce efecte numai dacă are loc până la citirea actului de 
sesizare a instanței. 

Un lucru important in Decizia CCR nr. 397/15.07.2016 este că Acordul de Mediere este 
considerat o cauză sui generis de înlăturare a răspunderii penale, așa cum a rezultat și din 
interpretarea dată de ICCJ prin Decizia nr. 9/2015.  

CCR este de acord cu ICCJ doar in această privinţă, nu și in privinţa momentului procesual in 
care poate interveni un acord de mediere pe latură penală, Curtea plecând de la argumentul de text al 
articolului 67 din Legea nr.192/2006 privind medierea, unde se stipulează că „dispoziţiile prezentei 
legi se aplică in cauzele penale care privesc infracțiuni pentru care retragerea plângerii sau împăcarea 
înlătură răspunderea penală”. 

Decizia nu are interferențe in chestiunea acordului de mediere penală încheiat la infracţiunile 
unde este posibilă retragerea plângerii prealabile. In toate aceste infracţiuni, acordul de mediere 
penală poate interveni pe tot parcursul procesului penal, acest fapt in virtutea faptului că și retragerea 
plângerii prealabile poate interveni pe întreg parcursul procesului penal. 

In ceea ce priveşte infracţiunile pretabile la împăcare, respectiv înşelăciunea prev. de art. 244 
Cod penal, acordul de mediere, pentru a constitui cauză de înlăturare a răspunderii penale, va trebui 
încheiat pana la citirea actului de sesizare a instanţei.  

Textul Curţii Constituţionale ne arată că încheierea acordului de mediere trebuie făcută 
maxim pana in ziua când se va da citire actului de sesizare pentru a avea ca efect înlăturarea 
răspunderii penale și, deci, încetarea procesului penal. Astfel, nu depunerea la dosarul cauzei a 
acordului de mediere trebuie făcută in această zi, ci încheierea acordului de mediere, acord ce va fi 
depus de mediator la dosarul cauzei chiar și după această zi. Încheierea Acordului de Mediere are loc 
intre inculpat și persoana vătămată prin și de către mediator.  
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Prin urmare, dacă mediatorul încheie acordul de mediere după citirea actului de sesizare a 
instanţei și fapta este pretabilă la împăcare, acordul de mediere nu va mai constitui o cauza de 
înlăturare a răspunderii penale, aşadar nu va mai duce la încetarea procesului penal pentru acea faptă.  

În speţa de faţă s-a încheiat acordul de mediere la o dată ulterioară deciziei CCR menţionată,  
respectiv la data de data de 04.01.2017, fără relevanţă asupra modalităţii de soluţionare a acţiunii 
penale, în condiţiile în care lege penală în vigoare până la dat de 01.02.2014 este mai favorabilă.  

Aşadar, nimic nu împiedica părţile să soluţioneze conflictul prin mediere și după citirea 
actului de sesizare a instanţei, medierea va rămâne pentru ele o metodă eficientă de soluţionare a 
conflictului, atât că efectele acordului de mediere nu vor mai fi de înlăturare a răspunderii penale,. 

Decizia Curţii nu are efecte cu privire la acordurile de mediere încheiate pe latura civilă a 
unei cauze penale, acorduri care vor putea fi încheiate in orice moment al procesului penal (urmărire 
penala, camera preliminara, judecata, apel), conform art. 23 din Codul de Procedură Penală şi, în 
consecinţă, Curtea a constatat stinsă acţiunea civilă ca efect al acordului de mediere intervenit. 

 Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare contestatorul [...], fiind invocat 
cazul de contestaţie în anulare prev. de art.426 lit.b) Cod procedură penală: „când inculpatul a fost 
condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal”, respectiv 
existenţa acordului de mediere încheiat la data de 04.01.2017 între persoana vătămată şi inculpat. 

La termenul din 16.05.2017 contestatorul [...] (aflat în Penitenciarul Slobozia) a depus la 
dosar o cerere de judecare în lipsă, Curtea reţinând că la acest termen contestatorul este reprezentat 
de avocatul său ales.  

  La termenul din data de 16.05.2017, cu ocazia dezbaterilor pe admisibilitatea în principiu a 
contestaţiei în anulare, avocatul ales al contestatorului a solicitat să se constate că în cauză 
dispoziţiile art. 431 Cpp sunt îndeplinite în sensul în care contestaţia în anulare a fost făcută în 
termenul prevăzut de lege, motivul se întemeiază pe unul din cazurile prevăzute de textul de lege la 
care a făcut referire şi a depus sentinţa instanţei de fond şi decizia instanţei de apel, solicitându-se în 
consecinţă admiterea în principiu a contestaţiei în anulare, urmând a se acorda un termen pentru 
discutarea temeiniciei cererii.       

  Examinând cazul de contestaţie în anulare invocat de către contestatorul [...] în raport de 
actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că este inadmisibilă contestaţia în anulare formulată 
de către acesta, pentru următoarele motive: 

Curtea Constituţională a statuat prin Decizia nr. 397/15.07.2016 că încheierea unui acord de 
mediere cu privire la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea produce efecte numai dacă 
are loc până la citirea actului de sesizare a instanței. 

Astfel, Curtea Constituţională este de acord cu ICCJ doar în privinţa faptului că acordul de 
mediere este considerat o cauză sui generis de înlăturare a răspunderii penale, așa cum a rezultat și 
din interpretarea dată de ICCJ prin Decizia nr. 9/2015, nu și in privinţa momentului procesual in care 
poate interveni un acord de mediere pe latura penală, Curtea plecând de la argumentul de text al 
articolului 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea, unde se stipulează că „dispoziţiile prezentei 
legi se aplică in cauzele penale care privesc infracțiuni pentru care retragerea plângerii sau 
împăcarea înlătură răspunderea penală”. 

Prin urmare, pentru a produce consecinţe juridice în sensul înlăturării răspunderii penale, 
Curtea Constituţională a decis că încheierea acordului de mediere trebuie făcută maxim până in ziua 
când se va da citire actului de sesizare pentru a se putea dispune încetarea procesului penal.  

Curtea constată că în cauză s-a încheiat acordul de mediere la o dată ulterioară deciziei CCR 
menţionate, respectiv la data de data de 04.01.2017, fără relevanţă asupra modalităţii de soluţionare a 
acţiunii penale, în condiţiile în care legea penală în vigoare până la data de 01.02.2014 este mai 
favorabilă.  
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Cu privire la efectele pronunţării unei decizii de către Curtea Constituţională, Curtea reţine că 
potrivit art. 147 din Constituţia României: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul 
Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai 
pentru viitor”. 

În sensul inadmisibilităţii prezentei contestaţii în anulare formulate de către contestatorul [...], 
Curtea mai are în vedere şi faptul că prin decizia nr. 10/29.03.2017 a Î.C.C.J. pentru dezlegarea de 
principiu a unei probleme de drept s-a stabilit că în interpretarea dispozițiilor art. 426 lit. b) din 
Codul de procedură penală, instanța care soluționează contestația în anulare nu poate reanaliza o 
cauză de încetare a procesului penal, în cazul în care instanța de apel a dezbătut și a analizat 
incidența cauzei de încetare a procesului penal. 

 În consecinţă, având în vedere că: 
- pentru dezlegarea de principiu a unei problemei de drept privind interpretarea dispozițiilor 

art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală s-a pronunţat decizia nr.10/29.03.2017 a Î.C.C.J., 
- dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţe, potrivit art.477 alin.3 

cod procedură penală,  
- cauza de încetare a procesului penal invocată de către contestatorul [...], respectiv existenţa 

acordului de mediere încheiat la data de 04.01.2017 între persoana vătămată şi inculpat, a fost 
dezbătută şi analizată şi de către instanţa de apel în decizia împotriva căreia s-a formulat prezenta 
contestaţie în anulare, respectiv în decizia penală nr. 120 din data de 03.02.2017 pronunţată de 
Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. …/212/2014, 

Curtea va respinge ca inadmisibilă contestaţia în anulare formulată de către contestatorul [...] 
împotriva deciziei penale nr. 120/P/03.02.2017 pronunţată de către Curtea de Apel Constanţa în 
dosar nr. …/212/2014. 

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

Decizia penală nr. 522/P/16.05.2017 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
10. Contestaţie în anulare. Invocarea incompatibilității polițiștilor care au 

efectuat actele de cercetare penală. Inadmisibilitate. 
 

În susţinerea cazului de contestaţie în anulare invocat s-a arătat că a existat un caz de 
incompatibilitate cu privire la cei doi poliţişti care într-o proporţie covârşitoare au efectuat acte de cercetare 
penală în cauza în care a fost cercetat contestatorul şi ceilalţi pentru fapte pentru care au fost trimişi în 
judecată şi condamnaţi definitiv, raportat la faptul că cei doi poliţişti au fost în aceeaşi cauză, mai înainte de 
toate, persoane vătămate într-o infracţiune de ultraj contra autorităţii în acelaşi dosar. 

Reglementarea cazului de contestaţie în anulare prevăzut de art. 426 lit. d) teza a II-a Cpp cu privire 
la existenţa unui caz de incompatibilitate are în vedere incompatibilitatea completului de judecată, nu şi a 
altor organe judiciare (procuror, poliţişti cu atribuţii judiciare) atâta timp cât hotărârea de judecată este 
pronunţată doar de către un complet de judecată şi nu de către alte organe judiciare. 

Astfel, desfiinţarea hotărârii instanţei de apel poate fi invocată doar in situația in care se reţine 
existenţa unui viciu de procedură cu privire fie la compunerea instanţei de apel, fie la existenţa unui caz de 
incompatibilitate a unuia ori a ambilor membri ai completului de apel, hotărârea instanţei de apel neputând fi 
desfiinţată pentru existenţa unui caz de incompatibilitate a unor poliţişti cu atribuţii judiciare care au 
administrat doar o parte din probatorii (astfel cum s-a susţinut în prezenta cauză) în condiţiile în care în 
cauză au fost administrate multiple mijloace de probă care au fost avute în vedere de către instanţa de apel la 
pronunţarea deciziei. 

 
Art. 431 alin.1 Cod procedură penală 
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Art. 426 lit. d) teza a II-a Cod procedură penală 
 

Instanţa constată că prin decizia penală nr. 1107/P/07.11.2016 pronunţată de către Curtea de 
Apel Constanţa în dosar nr…./212/2010 s-a hotărât: 

„În baza art.421 pct.1 lit. b Cod procedură penală, respinge ca nefondate apelurile declarate 
de apelanţii inculpaţi [...] şi [...] împotriva sentinţei penale nr. 1433/23.12.2014 pronunţată de către 
Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr..../212//2010.  

În baza art.421 pct.2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Constanţa şi apelanţii inculpaţi [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi 
[...] împotriva aceleiaşi sentinţe penale.  

Desfiinţează în parte sentinţa atacată şi, rejudecând, în baza art.396 alin.6 raportat la art.16 
alin.1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal privind pe inculpaţii [...] şi [...], sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice 
prevăzută de art.321 alin.1 Cod penal 1968, cu aplicarea art.5 Cod penal (faptă din 25.10.2008), în 
urma intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale.  

În baza art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul 
penal privind pe inculpatul [...], sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de ultraj contra bunelor 
moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzută de art.321 alin.1 Cod penal 1968, cu 
aplicarea art.5 Cod penal şi 5 infracţiuni de ultraj, prevăzute de art.239 alin.2,5 Cod penal 1968, cu 
aplicarea art.5 Cod penal (fapte din 04.03.2009), în urma intervenirii prescripţiei speciale a 
răspunderii penale. 

În baza art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul 
penal privind pe inculpaţii [...], [...] şi [...], sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de ultraj contra 
bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art.321 alin.1 Cod penal 1968, 
cu aplicarea art.5 Cod penal şi 4 infracţiuni de ultraj, prevăzute de art.239 alin.2,5 Cod penal 1968, 
cu aplicarea art.5 Cod penal (fapte din 04.03.2009), în urma intervenirii prescripţiei speciale a 
răspunderii penale. 

În baza art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul 
penal privind pe inculpaţii [...], [...] şi [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj contra bunelor 
moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzută de art.321 alin.1 Cod penal 1968, cu 
aplicarea art.5 Cod penal (fapte din 04.03.2009), ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a 
răspunderii penale. 

În baza art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul 
penal privind pe inculpatul [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută 
de art.260 alin.1 Cod penal 1968, cu aplicarea art.5 Cod penal, în urma intervenirii prescripţiei 
speciale a răspunderii penale. 

În baza art.386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în 
sarcina inculpatului [...] din 4 infracţiuni de ultraj, prevăzute de art.239 alin.2,5 Cod penal 1968, 
toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal 1968 şi art.5 Cod penal, în trei infracţiuni de ultraj, 
prevăzute de art.239 alin.1,5 Cod penal 1968, cu aplicarea art.5 Cod penal (persoane vătămate [...], 
[...] şi [...]) şi o infracţiune de ultraj, prevăzută de art.239 alin.1,2 şi 5 Cod penal 1968, cu aplicarea 
art.5 Cod penal (persoană vătămată [...]), toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal 1968 (fapte din 
03.11.2009). 

În baza art.239 alin.1,2 şi 5 Cod penal 1968, cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe 
inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj (persoană 
vătămată [...]). 
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În baza art.239 alin.1,5 Cod penal 1968, cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul 
[...] la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj (persoană 
vătămată [...]). 

În baza art.33 lit. a şi art.34 alin.1 lit. b Cod penal 1968, aplică inculpatului pedeapsa cea mai 
grea de 3 ani închisoare. 

În baza art.71 Cod penal 1968, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul 
drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a doua şi b Cod penal 1968. 

În baza art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării 
preventive de la data de 09.03.2010 la 15.03.2010. 

În baza art.396 alin.5 raportat la art.16 alin.1 lit. c Cod penal, achită pe inculpatul [...], pentru 
săvârşirea infracţiunilor de ultraj, prevăzute de art.239 alin.1,5 Cod penal 1968, asupra persoanelor 
vătămate [...] şi [...]. 

Înlătură dispoziţiile art.74 alin.2 raportat la art.76 alin.1 lit. b şi c Cod penal 1968, faţă de 
inculpaţii [...], [...], [...] şi [...], cu referire la infracţiunile prevăzute de art.189 alin.1 şi art.189 
alin.1,2 Cod penal 1968. 

Majorează cele două pedepse aplicate inculpatului [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunilor 
de lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzute de art.189 alin.1 Cod penal 1968, asupra persoanelor 
vătămate [...] şi [...] (faptă din iunie 2009) de la 2 ani ani închisoare la câte 5 ani închisoare.  

Majorează pedepsele aplicate aceluiaşi inculpat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 
lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzute de art.189 alin.1,2 Cod penal 1968, asupra persoanelor 
vătămate ... (faptă din 08.08.2009), [...] (faptă din 08.08.2009), [...] (faptă din 08.08.2009), [...] (faptă 
din 14.11.2009), [...] (faptă din 14.11.2009), [...] (faptă din vara anului 2008), [...] (faptă din vara 
anului 2008), [...] (faptă din 07.08.2009), [...] (fapta din februarie 2010), [...] (faptă din septembrie 
2009), [...] (faptă din iulie 2009) şi [...] (faptă din septembrie 2009) de la 6 ani închisoare la câte 8 
ani închisoare. 

În baza art.33 lit. a şi art.34 alin.1 lit. b Cod penal 1968, contopeşte pedepsele stabilite 
inculpatului prin prezenta decizie cu cele două pedepse de 4 ani închisoare, aplicate inculpatului prin 
sentinţa apelată, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violare de domiciliu, prevăzute de art.192 
alin.1,2 Cod penal 1968 şi cele două pedepse a câte 2 ani închisoare aplicate sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de ultraj, prevăzută de art.239 alin.1, 5 Cod penal 1968 (fapte din 03.11.2009) în 
pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an, urmând ca inculpatul să 
execute în final pedeapsa de 9 ani închisoare, în regim de detenţie. 

Majorează pedepsele aplicate inculpatului [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire 
de libertate în mod ilegal, prevăzute de art.189 alin.1,2 Cod penal 1968, asupra persoanelor vătămate 
[...], [...] şi [...] de la 5 ani şi 6 luni închisoare la câte 7 ani închisoare. 

În baza art.386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în 
sarcina inculpatului [...] din 3 infracţiuni de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzute 
de art.20 raportat la art.189 alin. 1, 2 Cod penal 1968, cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal şi art.5 Cod 
penal, într-o singură infracţiune de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzută de art.20 
raportat la art.189 alin.1,2 Cod penal 1968, cu aplicarea art.5 Cod penal (persoană vătămată [...]). 

În baza art.20 raportat la art.189 alin.1,2 Cod penal 1968, cu aplicarea art.5 Cod penal, 
condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de 
tentativă de lipsire de libertate în mod ilegal. 

În baza art.33 lit. a şi art.34 alin.1 lit. b Cod penal 1968, contopeşte pedepsele stabilite 
inculpatului prin prezenta decizie cu cele trei pedepse a câte 4 ani închisoare, aplicate inculpatului 
prin sentinţa apelată, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violare de domiciliu, prevăzute de 
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art.192 alin.1,2 Cod penal 1968, în pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 
an, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 8 ani închisoare, în regim de detenţie. 

În baza art.71 Cod penal 1968, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 
alin.1 lit. a teza a doua şi b Cod penal 1968. 

În baza art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată incupatului perioada reţinerii şi 
arestării preventive de la data de 09.03.2010 la 25.05.2010. 

Majorează pedepsele aplicate inculpatului [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire 
de libertate în mod ilegal, prevăzute de art.189 alin.1,2 Cod penal 1968, asupra persoanelor vătămate 
[...] (faptă din 08.08.2009), [...], [...] (faptă din 14.11.2009) [...], [...] şi [...] de la 5 ani şi 6 luni 
închisoare la câte 8 ani închisoare. 

În baza art.386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în 
sarcina inculpatului [...] din 3 infracţiuni de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzute 
de art.20 raportat la art.189 alin.1,2 Cod penal 1968, cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal şi art.5 Cod 
penal, într-o singură infracţiune de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzută de art.20 
raportat la art.189 alin.1,2 Cod penal 1968, cu aplicarea art.5 Cod penal (persoană vătămată [...]). 

În baza art.20 raportat la art.189 alin.1,2 Cod penal 1968, cu aplicarea art.5 Cod penal, 
condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de 
tentativă de lipsire de libertate în mod ilegal. 

În baza art.33 lit. a şi art.34 alin.1 lit. b Cod penal 1968, contopeşte pedepsele stabilite 
inculpatului prin prezenta decizie cu pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa 
apelată, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violare de domiciliu, prevăzută de art.192 alin.1,2 Cod 
penal 1968, cele trei pedepse de 4 ani închisoare, aplicate inculpatului prin sentinţa apelată, sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la violare de domiciliu, prevăzute de art.26 raportat 
la art.192 alin.1,2 Cod penal 1968 şi pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa 
penală apelată, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art.260 alin.1 
Cod penal 1968, în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni, urmând 
ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 8 ani şi 6 luni închisoare închisoare, în regim de 
detenţie. 

În baza art.71 Cod penal din 1968, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de 
art.64 alin.1 lit. a teza a doua şi b Cod penal 1968. 

În baza art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată incupatului perioada reţinerii şi 
arestării preventive de la data de 09.03.2010 la 14.07.2010. 

Majorează pedepsele aplicate inculpatului [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire 
de libertate în mod ilegal, prevăzute de art.189 alin.1,2 Cod penal 1968, asupra persoanelor vătămate 
[...], [...] (faptă din 08.08.2009), [...] (faptă din 08.08.2009), [...] (fapta din vara anului 2008), [...] 
(fapta din vara anului 2008), [...] şi [...] de la 5 ani şi 6 luni închisoare la câte 7 ani şi 6 luni 
închisoare. 

În baza art.33 lit. a şi art.34 alin.1 lit. b Cod penal 1968, contopeşte pedepsele stabilite 
inculpatului prin prezenta decizie în pedeapsa cea mai grea de 7 ani şi 6 luni închisoare, pe care o 
sporeşte cu 6 luni, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 8 ani închisoare, în regim de 
detenţie. 

Înlătură din cuprinsul sentinţei penale apelate dispoziţiile privind obligarea inculpaţilor [...], 
[...], [...], [...] şi [...] la plata cheltuielilor judiciare către stat, precum şi celelalte dispoziţii contrare 
deciziei penale de faţă. 

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. 
În baza art.275 alin.2,4 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii [...] şi [...] la plata a câte 

2.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel.  
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În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate în primă 
instanţă şi în faza apelului rămân în sarcina statului.” 

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare contestatorul [...]. 
În dezvoltarea motivelor de contestaţie în anulare, contestatorul [...] (prin avocatul său ales) a 

precizat că, cazul contestaţiei în anulare este cel prevăzut de art. 426 lit. d) teza a II-a Cpp, respectiv 
existenţa unui caz de incompatibilitate; în acest sens, s-a solicitat să se constate faptul că în mod 
incontestabil există cazurile de incompatibilitate ale organelor judiciare ale poliţiei prevăzute de art. 
65 alin. 1 NCpp în referire la art. 64 alin. 1 lit. f NCpp sau acelaşi caz de incompatibilitate prevăzut 
şi de dispoziţiile vechiului Cpp, art. 49 alin. 2 în referire la art. 48 alin. 1 lit. d şi e Cpp; prin actele de 
cercetare pe care cei doi lucrători de poliţie le-au efectuat în această cauză în condiţii de 
incompatibilitate, au viciat probatoriul care a fost administrat în cauză şi au vătămat interesele legale 
ale persoanei condamnate [...]  şi a drepturilor procesuale ale acestuia, i-a fost încălcat dreptul la un 
proces echitabil prin administrarea neloială a probelor; astfel, s-a precizat că cei doi poliţişti [...] şi 
[...] sunt lucrătorii de poliţie care într-o proporţie covârşitoare au efectuat acte de cercetare penală în 
cauza în care a fost cercetat [...] şi ceilalţi pentru fapte pentru care au fost trimişi în judecată şi 
condamnaţi definitiv iar că acest caz de incompatibilitate constă în împrejurarea că cei doi poliţişti au 
fost în aceeaşi cauză, mai înainte de toate, victime, persoane vătămate într-o infracţiune de ultraj 
contra autorităţii; în legătură cu admisibilitatea cererii şi cu cazul de incompatibilitate, s-a apreciat că 
teza a doua a cazului de contestaţie în anulare pe care l-a invocat, adică existenţa cazului de 
incompatibilitate, nu poate fi raportată în mod exclusiv şi arbitrar la posibila incompatibilitate a 
unuia dintre membrii completului de judecată, arătându-se că nu se poate face acest lucru, pentru că 
legea nu distinge în acest mod şi orice interpretare a textului de lege nu face decât să adauge la lege, 
ceea ce este nepermis de lege; este evident că numai nelegala compunere a instanţei vizează 
completul de judecată şi, de altfel, se precizează în mod explicit acest lucru, iar incompatibilitatea are 
în vedere toate organele judiciare care au concurat la înfăptuirea actului de justiţie atâta timp cât 
incompatibilitatea oricăruia  dintre organele judiciare este de natură să vatăme drepturile şi interesele 
legale ale unei persoane, drepturile procesuale ale acesteia şi dreptul la un proces echitabil; s-a mai 
susţinut că în întreaga legislaţie penală, atunci când discută despre incompatibilitate, discută despre 
incompatibilitatea tuturor organelor judiciare care îşi desfăşoară activitatea de-a lungul întregului 
proces penal de la sesizarea organelor judiciare de urmărire penală şi chiar până la punerea în 
executare a hotărârii judecătoreşti, precizându-se că nici textul nu a identificat în altă manieră şi 
atunci când s-a referit la teza a doua la cazul de incompatibilitate, nu s-au făcut precizări în legătură 
cu incompatibilitatea unuia sau a altuia dintre organele judiciare; împrejurarea că, cazul de 
incompatibilitate este alăturat cazului de nelegală compunere a instanţei, nu poate să conducă la 
concluzia că incompatibilitatea vizează incompatibilitatea unui membru al vreunuia dintre 
completele de judecată care au judecat în această cauză, pentru că textul are în vedere două situaţii 
alternative: incompatibilitatea organelor judiciare în sens generic sau nelegala compunere a instanţei. 
Este evident şi din modul în care este redactat textul prin folosirea conjuncţiei „ori”.  

Curtea a examinat admiterea în principiu a contestaţiei în anulare potrivit procedurii 
reglementate de art.431 alin.1 cod procedură penală, în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi 
participarea procurorului. 

Curtea reţine că petentul contestator [...] a invocat cazul de contestaţie în anulare prevăzut de 
art. 426 lit. d) teza a II-a Cpp: „Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în 
anulare: ... d) când instanţa de judecată nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de 
incompatibilitate”.  

În susţinerea cazului de contestaţie în anulare invocat s-a arătat că a existat un caz de 
incompatibilitate cu privire la cei doi poliţişti [...] şi [...] care într-o proporţie covârşitoare au efectuat 
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acte de cercetare penală în cauza în care a fost cercetat [...] şi ceilalţi pentru fapte pentru care au fost 
trimişi în judecată şi condamnaţi definitiv, raportat la faptul că cei doi poliţişti au fost în aceeaşi 
cauză, mai înainte de toate, persoane vătămate într-o infracţiune de ultraj contra autorităţii în acelaşi 
dosar. 

Curtea reţine că contestatia in anulare reprezintă o cale extraordinară de atac ce are ca 
obiectiv înlăturarea unor vicii de procedură ce afectează o hotărâre definitivă, în principal, a instanței 
de apel pentru hotărârile pronunţate după intrarea în vigoare a noilor coduri penale la data de 
01.02.2014. 

Contestația în anulare prezintă următoarele trăsături: 
- este o cale de atac extraordinară ce are ca obiect hotărâri penale definitive; 
- este o cale de atac de anulare pentru motivele prevăzute în art. 426 lit.a)-i) cod procedură 

penală; în aceste ipoteze, contestația în anulare are ca obiectiv desființarea hotărârii definitive ca o 
consecință a îndeplinirii unor acte procedurale cu încălcarea legii; 

- este o cale de atac de drept având ca motive erori procedurale; pentru motivul prevăzut de 
art. 426 lit. b) calea de atac vizează o eroare ce afectează direct fondul cauzei, și anume, pronunţarea 
unei hotărâri de condamnare deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal; 

- în principiu se adresează aceleiași instanțe care a dat hotărârea, cu excepţia cazului de 
contestaţie în anulare în care se invocă autoritatea de lucru judecat, caz în care contestaţia în anulare 
se adresează instanţei la care a rămas definitivă ultima hotărâre.   

 Având în vedere aspectele expuse mai sus, raportat la natura căii de atac constând în 
contestaţie în anulare şi la faptul că are ca obiectiv înlăturarea unor vicii de procedură ce afectează o 
hotarare definitivă, Curtea constată că aceste vicii de procedură trebuie să fi avut loc în cursul 
cercetării judecătoreşti. 

Această concluzie reiese şi dintr-o interpretare sistemică a reglementării tuturor cazurilor de 
prevăzute în art. 426 lit.a) - i) Cod procedură penală, toate aceste cazuri privind aspecte procedurale 
care vizează faza de judecată: prin referiri la judecata în apel, la hotărârea din apel, la instanţa de 
apel, la şedinţa de judecată din apel, la pronunţarea a 2 hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă. 

În consecinţă, Curtea reţine că reglementarea cazului de contestaţie în anulare prevăzut de art. 
426 lit. d) teza a II-a Cpp cu privire la existenţa unui caz de incompatibilitate are în vedere 
incompatibilitatea completului de judecată, nu şi a altor organe judiciare (procuror, poliţişti cu 
atribuţii judiciare) atâta timp cât hotărârea de judecată este pronunţată doar de către un complet de 
judecată şi nu de către alte organe judiciare. 

În acelaşi sens, este şi interpretarea gramaticală a cazului de contestaţie în anulare prev. de 
art. 426 lit. d) Cpp : „Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare: ... 
d) când instanţa de judecată nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de 
incompatibilitate” raportat la interpretarea sistemică a tuturor cazurilor de contestaţie în anulare, 
aspect faţă de care atât necompunerea potrivit legii, cât şi existenţa unui caz de incompatibilitate, 
trebuie să vizeze doar completul instanţei de apel care a pronunţat hotărârea împotriva căreia s-a 
formulat contestaţie în anulare. 

Astfel, doar aceste situaţii pot atrage desfiinţarea hotărârii instanţei de apel (pentru care se 
reţine existenţa unui viciu de procedură cu privire fie la compunerea instanţei de apel sau la existenţa 
unui caz de incompatibilitate a unuia sau ambilor membri ai completului de apel), hotărârea instanţei 
de apel neputând fi desfiinţată pentru existenţa unui caz de incompatibilitate a unor poliţişti cu 
atribuţii judiciare care au administrat doar o parte din probatorii (astfel cum s-a susţinut în prezenta 
cauză) în condiţiile în care în cauză au fost administrate multiple mijloace de probă care au fost avute 
în vedere de către instanţa de apel la pronunţarea deciziei. 
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În acelaşi sens este şi reglementarea soluţiilor care se pot pronunţa la judecarea contestaţiei în 
anulare, art. 432 alin.1, 2 Cod procedură penală prevăzând doar desfiinţarea hotărârii a cărei anulare 
se cere, neprevăzând şi posibilitatea desfiinţării actelor de cercetare penală, a actului de sesizare a 
instanţei şi nici posibilitatea trimiterii cauzei la procuror pentru refacerea anumitor acte de cercetare 
penală sau a întregirii urmăririi penale, consideraţii din care reiese că existenţa cazului de 
incompatibilitate trebuie să vizeze doar unul sau ambii membri ai completului de apel care a 
pronunţat hotărârea, nu şi alte organe judiciare, astfel cum s-a susţinut prin dezvoltarea motivului de 
contestaţie în anulare. 

Prin urmare, atâta timp cât o eventuală incompatibilitate a celor 2 poliţişti cu atribuţii 
judiciare [...] şi [...] nu se încadrează în cazul de incompatibilitate prev. de art. 426 lit. d) teza a II-a 
Cpp, caz de contestaţie în anulare care are în vedere doar membrii completului care a pronunţat 
hotărârea a cărei anulare este cerută, Curtea constată că este inadmisibilă contestaţia în anulare 
formulată de către contestatorul [...].   

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, Curtea va respinge ca inadmisibilă contestaţia în 
anulare formulată de către contestatorul [...] împotriva deciziei penale nr.1107/P/07.11.2016 
pronunţată de către Curtea de Apel Constanţa în dosar nr. …/212/2010. 

În baza art.275 alin.2 cod procedură penală, contestatorul [...] va fi obligat la 1000 lei 
cheltuieli judiciare către stat.  

Decizia penală nr. 88/P/31.01.2017 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 

11. Contestaţie penală. Modificare obligaţii control judiciar. 
Nediscriminarea unui cetățean străin în ceea ce privește menținerea unei măsuri 
preventive. 
 
            Faptul că inculpatul este cetăţean străin nu se constituie în mod singular într-un risc serios de 
sustragere a acestuia de la judecată în apel (în condiţiile în care în faţa instanţei de fond s-a administrat un 
probatoriu amplu şi pentru faza de judecată în apel are angajat un avocat ales) ori de împiedicare a bunei 
desfăşurări a procesului penal, concluzie confirmată şi prin conduita procesuală corectă, acesta prezentându-
se împreună cu apărătorul ales de fiecare dată când a fost chemat în faţa organelor judiciare și respectând 
programul de prezentare stabilit de organul desemnat cu supravegherea pe durata măsurii controlului 
judiciar. 
             În prezent, la aproximativ 1 an 8 luni şi 2 săptămâni de la luarea măsurii preventive a controlului 
judiciar, după administrarea de către instanţa de fond a unui probatoriu amplu şi după pronunţarea de către 
prima instanţă a unei hotărâri care a fost apelată de către Ministerul Public şi de către inculpat, măsura 
preventivă a controlului judiciar nu mai este nici proporţională şi nici necesară penmtru asigurarea scopului 
măsurii preventive, respectiv buna desfăşurare a procesului penal, în condiţiile în care nu există date că 
acesta se va sustrage judecăţii în apel (acesta din urmă având angajat un avocat ales pentru faza de judecată 
a apelului) sau că va săvârşi alte infracţiuni. 

 
Art. 215 Noul Cod procedură penală 

Art. 242 alin.1 Cod procedură penală 
Legea nr. 302/2004 

 
Se constată că prin încheierea de şedinţă din data de 25.07.2017 a Tribunalului Constanţa, 

pronunţată în dosar nr…./118/2015/a13, s-a hotărât: 
„În baza art.399 alin.10 Cod procedură penală  raportat  la art. 242 alin. 1 Cod procedură 

penală  în referire la art.211-215/1 Cod procedură penală, 
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         Respinge ca nefondată cererea de revocare a măsurii controlului judiciar formulată de 
inculpatul [...]. 
          Respinge ca nefondată cererea subsidiară formulată de inculpat, privind  luarea măsurilor 
necesare în vederea supravegherii  respectării de către  autorităţile din Regatul Unit al Marii Britanii 
a obligaţiilor stabilite în cadrul controlului judiciar . 
           În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală, 
          Obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.” 
 Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a apreciat că temeiurile care au determinat luarea 
şi ulterior menţinerea  măsurii controlului judiciar,se menţin. 
             Astfel, la acest moment procesual, când s-a pronunţat o hotărâre de condamnare, 
nedefinitivă, probele administrate reflectă presupunerea rezonabilă că inculpatul [...] a săvârşit 
infracţiunea de care  este acuzat, fiind de netăgăduit existenţa unor fapte sau informaţii în măsură să 
convingă un observator obiectiv şi neutru că persoana în cauză ar fi putut comite acte materiale ce 
pot întruni elementele  constitutive  ale infracţiunii de trafic de migranţi, prev. de art.263 alin.1 şi 
alin.2 lit.a Cod penal. 
           Natura şi gravitatea infracţiunii de care inculpatul este acuzat, reflectată şi prin limitele 
speciale de pedeapsă (închisoare de la 3 la 10 ani) contextul în care se reţine comiterea presupusei 
fapte penale(că la data de 08.11.2015, ar fi racolat, călăuzit şi transportat  cetăţenii iranieni care s-au 
prezentat sub o identitate falsă, respectivi sirieni, sub numele de [...] şi [...], în scopul ca aceştia să  
treacă ilegal graniţa în România), denotă un grad ridicat de pericol social al prezumtivei fapte penale 
şi justifică  şi în prezent măsura preventivă.                   
              Fapte de acest gen aduc atingere relaţiilor sociale referitoare la asigurarea respectării 
regimului juridic instituit de autorităţi în domeniul migraţiei, urmarea imediată a acestei infracţiuni 
,constând în  producerea unei stări de pericol pentru autoritatea statului,în ceea ce priveşte 
respectarea regimului frontierei de stat iar pătrunderea în condiţii de clandestinitate pe teritoriul 
României, poate constitui o reală ameninţare pentru ţara noastră şi spaţiul comunitar european.       
              Tribunalul a avut în vedere cu ocazia verificării periodice a măsurii şi situatia particulară a 
inculpatului, cetăţean străin, care şi-a căutat o locuintă pe teritoriul României, pentru a respecta 
obligatiile impuse prin măsura preventivă, persoană tânără, aptă să fie integrată social, însă  nu 
prezintă relevanţă doar circumstanţele personale favorabile  ci şi circumstanţele cauzei.  

De asemenea, nu constituie un element determinat în aprecierea menţinerii măsurii preventive 
a controlului judiciar nici faptul că inculpatul a respectat măsurile instituite, în condiţiile în care 
acestea au caracter obligatoriu, iar nerespectarea acestora atrage revocarea măsurii restrictive de 
libertate a controlului judiciar şi instituirea unei măsuri privative de libertate. 
            Nu pot fi negate aspectele negative, în plan personal, profesional  şi familial cu care se 
confruntă inculpatul, reiterate de fiecare dată la termenele la care măsura a fost pusă în discuţie în 
oficiu, invederate şi la acest termen, însă aceste probleme erau de actualitate şi la momentul la care 
inculpatul a venit pe teritoriul Romaniei pe de altă parte,nu toate susţinerile privind situaţia familială, 
problemele medicale, sunt şi dovedite, astfel încât instanţa să le poată aprecia ca fiind suficient.          
           Pe de altă parte, susţinerile de la acest termen privind situaţia familială, problemele medicale, 
nu sunt în totalitate dovedite, 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 încât instanta să le poată aprecia ca fiind 
suficient de serioase, de natură să conducă la admiterea unei astfel de cereri. 
            În ceea ce priveşte perioada care a trecut de la momentul luării măsurii controlului judiciar, 
instanţa constată că este o durată semnificativă, dar care nu depăşeşte limita prevăzută de art. 215/1 
alin.8 Cod procedură penală şi nici o durată nerezonabilă, care trebuie apreciată prin prisma gravitătii 
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acuzaţiilor, a specificului probatoriului administrat în cauză, perioadă în care în care procesul penal a 
parcurs faza de urmărire penală, procedura camerei preliminare iar cercetarea judecătorească a fost 
finalizată, după ce comisia rogatorie încuviinţată la cererea apărării, s-a efectuat după o perioadă de 
şapte luni.     
               Totodată, instanţa subliniază că menţinerea măsurii arestării preventive nu încalcă 
prezumţia de nevinovăţie, întrucât elementele de fapt şi de drept ce trebuie examinate şi analizate în 
cazul măsurilor preventive nu sunt aceleaşi cu cele care trebuie examinate de instanţă şi care 
fundamentează faptele şi vinovăţia  celui acuzat,iar hotărârea de condamnare nu este definitivă.  
               Chiar dacă inculpatul beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție, el 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.    
               În consecinţă, s-a apreciat de către instanţa de fond că măsura preventivă este adecvată și 
proporțională cu scopul urmărit, privind asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, în 
accepţiunea art. 202  alin. 1 şi 3 Cod procedură penală. 
              Pentru considerentele expuse, întrucât temeiurile măsurii preventive nu au încetat şi nu au 
apărut elemente noi de la precedenta verificare care să justifice revocarea măsurii de la precedenta 
verificare, conform art. 207 alin. 5 în referire la art. 242 alin.1 Cod procedură penală, va respinge 
cererea de revocare a controlului judiciar,ca nefondată. 
  În ceea ce priveşte cererea formulată in temeiul art. 170/4 din Legea nr. 302/2004, privind  
luarea măsurilor în vederea supravegherii respectării obligaţiilor stabilite  în cadrul controlului 
judiciar ,pe teritoriul ţării de origine, Tribunalul a apreciat că nu este oportună admiterea ei, la acest 
moment, urmând a fi respinsă, pentru a se asigura  prezenţa inculpatului pe parcursul  procesului 
penal ,  această  solicitare ar fi putut  fi luată în calcul doar dacă cercetarea judecătorească s-ar  fi 
prelungit în timp. 
            O cerere similară a mai fost formulată la termenele la care s-a revocat controlul judiciar ,însă 
măsura a fost menţinută  în calea de  atac, când instanţa de control judiciar a respins şi această 
solicitare. 

Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie inculpatul [...]. 
Motivele de contestaţie au fost invocate oral cu ocazia dezbaterilor de la termenul din data de 

11.08.2017, fiind cuprinse în practicaua prezentei decizii, solicitând: 
1. în principal: 
- revocarea măsurii controlului judiciar, 
2. în subsidiar: 
- executarea măsurii controlului judiciar în Regatul Unit al Marii Britanii, 

- sau să se constate imposibilitatea asigurării unei locuinţe stabile pe teritoriul Mun. Constanţa şi, 
prin urmare, înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului preventiv. 
 În susţinerea motivelor de contestaţie s-a arătat că inculpatul este un cetăţean străin, aflat pe 
teritoriul României de aprox. 2 ani, fără resurse financiare pentru a-şi asigura o reşedinţă stabilă în 
Mun. Constanţa şi fără vreo posibilitate de a se susţine material, fiind pur şi simplu lăsat pe străzi. 

În ceea ce priveşte solicitarea executării măsurii controlului judiciar în Regatul Unit al Marii 
Britanii au fost invocate prevederile art.1704 din Legea nr. 302/2004. 

În procedura contestaţiei nu s-au administrat mijloace de probă noi. 
Examinând contestaţia formulată în raport de motivele de contestaţie invocate şi de actele şi 

lucrările dosarului, Curtea constată că este fondată contestaţia formulată de către inculpatul [...], sub 
aspectul solicitării de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar, pentru următoarele: 
  Curtea reţine că şi în prezent, după ce instanţa de fond a pronunţat o hotărâre de condamnare, 
nedefinitivă, probele administrate reflectă presupunerea rezonabilă că inculpatul [...], a săvârşit 
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infracţiunea de care este acuzat, fiind de netăgăduit existenţa unor fapte sau informaţii în măsură  să 
convingă un observator obiectiv şi neutru că persoana în cauză ar fi  putut comite acte materiale  ce 
pot întruni   elementele  constitutive  ale infracţiunii de trafic de migranţi ,prev.de art.263 alin.1 şi 
alin.2 lit.a Cod penal. 
 
 Dispoziţii legale aplicabile: 

Curtea mai reţine că potrivit art.242 alin.1 Cod procedură penală: ”(1) Măsura preventivă se 
revocă, din oficiu sau la cerere, în cazul în care au încetat temeiurile care au determinat-o ori au 
apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, dispunându-se, în cazul reţinerii şi 
arestării preventive, punerea în libertate a suspectului ori a inculpatului, dacă nu este arestat în altă 
cauză.” 

Potrivit art.208 alin.5 cod procedură penală: „În tot cursul judecăţii, instanţa verifică, prin 
încheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au 
determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut 
temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile art.207 alin.3-5 se aplică în mod 
corespunzător.” 

Art. 207 alin. 5 Cod procedură penală prevede: „Când constată că au încetat temeiurile care 
au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive şi nu există temeiuri noi care să o 
justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii 
preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia şi punerea 
în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.” 

Scopul şi condiţiile generale de aplicare a măsurilor preventive (inclusiv controlul judiciar) 
sunt reglementate de art.202 alin. 1, 3 Cod procedură penală: 

„(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. 
........ 

(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.” 

 
Aprecierea Curţii: 
Curtea reţine că inculpatul [...] se află sub puterea măsurii preventive a controlului judiciar 

din data de 18.11.2015, ca urmare a pronunţării încheierii nr. 158/JDL/18.11.2015 a judecătorului de 
drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Constanţa, dosar nr…./118/2015, deci de o perioadă de 
aproximativ 1 an 8 luni şi 2 săptămâni. 

În toată această perioadă de timp inculpatul [...] a avut un comportament procesual corect, s-a 
prezentat în faţa instanţei de fond, a propus probe şi nu a influenţat în nici o modalitate buna 
desfăşurare a procesului penal care îl viza. 

Având în vedere că inculpatul [...] este cetăţean britanic, este evident că acesta a avut 
dificultăţi evidente atât în asigurarea unei locuinţe în Mun. Constanţa, cât şi în asigurarea celor 
necesare traiului zilnic. 

În acest sens, Curtea reţine că a fost nevoit să-şi schimbe de mai multe ori locuinţa, 
beneficiind şi de sprijinul unei organizaţii caritabile, prin încheierea de şedinţă din 06.06.2016 
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pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. …/118/2015/a5 reţinându-se că acesta nu şi-
a încălcat cu rea-credinţă obligaţia de a anunţa schimbarea locuinţei. 

Curtea constată că până în prezent inculpatul [...] a beneficiat atât de sprijinul familiei sale din 
Marea Britanie, cât şi suportarea în comun cu inculpatul [...] (tot cetăţean britanic) a cheltuielilor 
privind închirierea unei locuinţe. 

Având în vedere că prin sentinţa penală nr. 287/19.06.2017 a Tribunalului Constanţa, 
pronunţată în dosar nr. …/118/2015 s-a dispus achitarea inculpatului [...] pentru infracţiunea pentru 
care a fost trimis în judecată şi, în consecinţă, s-a constat încetată de drept măsura preventivă a 
controlului judiciar luată şi menţinută faţă de inculpatul [...]. 

În consecinţă, este evident că în prezent inculpatul [...] se află în dificultate în a-şi asigura 
închiriere unei locuinţe în Mun. Constanţa, raportat la: 

- reducerea semnificativă a eforturilor familiei inculpatului [...] de susţinere financiară a 
acestuia pe teritoriul României, raportat atât la perioada mare de timp de aprox. 1 an 8 luni şi 
2 săptămâni în care a fost ajutat de către familie precum şi la situaţia finaciară destul de 
dificilă în prezent a familiei inculpatului (tatăl său fiind pensionat pe caz de boală); 

- nu mai îşi poate împărţi cheltuielile de închiriere a unei locuinţe cu inculpatul [...], 
- are dificultăţi în a-şi găsi un loc de muncă sau de a închiria o locuinţă, având în vedere că la o 

căutare pe internet a numelui său se poate afla acuzaţiile pentru care este judecat în România.     
Prin urmare, Curtea constată că nu se poate crea o situaţie de discriminare a unui cetăţean 

străin pe teritoriul României în ceea ce priveşte menţinerea unei măsuri preventive doar sub aspectul 
cetăţeniei sale, în condiţiile în care scopul măsurilor preventive astfel cum este reglementat prin 
art.202 cod procedură penală nu prevede şi împiedicarea sustragerii inculpatului de la executarea 
unei eventuale pedepse privative de libertate. 

În acelaşi sens, Curtea reţine că Legea nr. 302/2004 republicată privind cooperarea judiciară 
în materie penală cuprinde dispoziţii privind punerea în executare a unui mandat de executare a 
pedepsei închisorii aplicată unui cetăţean străin de către o instanţă din România, cetăţeanul străin 
putând solicita şi transferul executării pedepsei pe teritoriul statului al cărui cetăţean este.   

Curtea mai reţine că, deşi infracţiunea de trafic de migranţi este o faptă cu un pericol social 
generic de necontestat, circumstanţele concrete ale cauzei, conturate de probele existente la dosar, nu 
evidenţiază un pericol social concret ridicat şi nici periculozitate din partea inculpatului [...] care nu a 
împiedicat până în prezent buna desfăşurare a procesului penal (pe o durată semnificativă de timp de 
aprox. 1 an 8 luni şi 2 săptămâni), de natură a justifica în continuare măsura preventivă, astfel că şi 
din aceste considerente măsura nu este proporţională cu gravitatea acuzaţiilor aduse în concret 
acestuia şi nu se impune în scopul bunei desfăşurări a procesului penal ori în scopul împiedicării 
acestui inculpat să comită noi infracţiuni, neexistând până în prezent date în acest sens. 
           Întrucât în cauză nu rezultă că inculpatul [...] ar mai fi intrat în conflict cu legea penală, nu 
există date din care să se concluzioneze că ar exista riscul ca acesta să comită noi fapte penale ori că 
ar frecventa anturaje nefavorabile. 
            Faptul că inculpatul [...] este cetăţean străin nu se constituie în mod singular într-un risc 
serios de sustragere a acestuia de la judecată în apel (în condiţiile în care în faţa instanţei de fond s-a 
administrat un probatoriu amplu şi pentru faza de judecată în apel are angajat un avocat ales) ori de 
împiedicare a bunei desfăşurări a procesului penal, concluzie confirmată şi prin conduita procesuală 
corectă, acesta prezentându-se împreună cu apărătorul ales de fiecare dată când a fost chemat în faţa 
organelor judiciare și respectând programul de prezentare stabilit de organul desemnat cu 
supravegherea pe durata măsurii controlului judiciar. 
            Relativ la noţiunea de conduită procesuală a inculpatului, Curtea reţine că aceasta nu 
presupune neapărat recunoaşterea ori nerecunoaşterea faptei ce i se impută, ci mai cu seamă 
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comportamentul adoptat de acuzat în timpul procesului penal, în sensul de a nu îngreuna ancheta ori 
cercetarea judecătorească, iar în speţă, inculpaţii, după declanşarea procesului penal, nu pot fi acuzaţi 
de o atare atitudine. 
             Având în vedere argumentele expuse mai sus, Curtea constată că în prezent, la aproximativ 1 
an 8 luni şi 2 săptămâni de la luarea măsurii preventive a controlului judiciar, după administrarea de 
către instanţa de fond a unui probatoriu amplu şi după pronunţarea de către prima instanţă a unei 
hotărâri care a fost apelată de către Ministerul Public şi de către inculpatul [...], măsura preventivă a 
controlului judiciar nu mai este nici proporţională şi nici necesară penmtru asigurarea scopului 
măsurii preventive, respectiv buna desfăşurare a procesului penal, în condiţiile în care nu există date 
că acesta se va sustrage judecăţii în apel (acesta din urmă având angajat un avocat ales pentru faza de 
judecată a apelului) sau că va săvârşi alte infracţiuni. 
 În acelaşi sens, astfel cum s-a arătat mai sus, Curtea are în vedere şi dificultăţile evidente din 
prezent ale inculpatului [...], cetăţean britanic, necunoscător al limbii române, de a-şi asigura o 
locuinţă şi cele necesare traiului zilnic, după o perioadă mare de timp în care a fost susţinut financiar 
de familia sa, ceea ce ar putea determina nerespectarea unor drepturi esenţiale ale omului. 
 În consecinţă, Curtea constată că sunt îndeplinite în prezent cerinţele baza art. 242 alin.1 Cod 
procedură penală privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar, ca urmare a încetării 
temeiurilor care au determinat-o. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.4251 alin.7 pct.2 lit.a) cod procedură 
penală, Curtea va admite contestaţia formulată de către inculpatul [...] împotriva încheierii de şedinţă 
din data de 25.07.2017 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosar nr. …/118/2015/a13, pe care o 
va desfiinţa în parte şi, rejudecând, în baza art. 242 alin.1 cod procedură penală raportat la art.399 
alin.10 cod procedură penală, va admite cererea inculpatului [...] de revocare a măsurii preventive a 
controlului judiciar luată faţă de acesta prin încheierea nr. 158/JDL/18.11.2015 a judecătorului de 
drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Constanţa, această dispoziţie urmând să fie adusă la 
cunoştinţă organelor şi instituţiilor prevăzute de art.215 alin.4, 5 cod procedură penală. 

  Având în vedere această soluţie, Curtea constată că nu se mai impune examinarea motivelor 
de contestaţie invocate în subsidiar de către inculpatul [...].   

Curtea va menţine restul dispoziţiilor încheierii contestate în măsura în care nu contravin 
prezentei decizii. 

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

Decizia penală nr. 110/P/C/03.08.2017 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
12. Executare pedepse aplicate unor persoane prin hotărâri judecătoreşti 

pronunţate în alte state. Intervenirea unei legi penale noi. Declinare competenţă 
de soluţionare a cererii în favoarea tribunalului. 
 

Deşi curţile de apel au competenţa materială de soluţionare a procedurii de transfer a executării 
pedepselor aplicate unor persoane prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în alte state, această derogare de 
la regulile generale privind executarea pedepselor nu se aplică, în lipsa unei prevederi legale exprese, în 
cazul altor modificări privind executarea pedepsei, fiind aplicabile dispoziţiile generale referitoare la 
competenţă prev. de art.595 alin.2 cod procedură penală. 

În acelaşi sens, se mai are în vedere şi faptul că procedura recunoaşterii hotărârii penale străine nu 
echivalează cu judecata în primă instanţă ca fază a procesului penal. 

În consecinţă, şi în cazul hotărârii străine de condamnare, competenţa materială de judecare a 
cererii de modificare a pedepsei revine instanţei corespunzătoare celei care, potrivit legii române, ar fi 
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trebuit să judece cauza în primă instanţă, în a cărei circumscripţie teritorială se află locul de deţinere a 
persoanei condamnate. 

 
Art.595 alin.2 Cod procedură penală 

 
Prin sentinţa penală nr. 526/07.04.2017 a Judecătoriei Vaslui, pronunţată în dosar nr. 

…/333/2017, s-a hotărât: 
„Admite excepţia de necompetenţă materială şi teritorială a Judecătoriei Vaslui. 
În baza art. 595 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 50 Cod procedură penală declină 

competenţa de soluţionare a cererii privind intervenirea unei legi penale noi formulată de 
condamnatul [...], deţinut în Penitenciarul Constanţa Poarta Albă, în favoarea Curţii de Apel 
Constanţa.” 

Pentru a se pronunţa astfel, Judecătoria Vaslui a reţinut următoarele: 
Prin cererea, înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.03.2017, sub nr. …/333/2017, 

condamnatul [...], deţinut în Penitenciarul Constanţa Poarta Albă, a formulat a formulat cerere cu 
privire la intervenirea unei legi penale noi, ca temei în drept invocând dispoziţiile art. 598 alin. 1 lit. 
d Noul Cod procedură penală. 

În motivare, a arătat că solicită analizarea situaţiei juridice şi aplicarea art. 5 din Noul Cod de 
procedură penală.  

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 598 Cod procedură penală. 
La solicitarea instanţei, Penitenciarul Constanţa Poarta Albă a înaintat la dosar situaţia 

juridică  a condamnatului din care rezultă faptul că persoana privată de libertate [...] execută o 
pedeapsă de  6  ani   închisoare pentru constituirea unui grup infracţional organizat, aplicată prin s.p. 
nr. 144/P/19.12.2014  a Curţii de Apel Constanţa. 

La termenul din 23.02.2017, raportat la condamnarea cu privire la care s-a formulat prezenta 
cerere, instanța a invocat din oficiu, a pus în discuția părților și a rămas în pronunțare asupra 
excepției necompetenței materiale şi teritoriale a Judecătoriei Vaslui.  

Potrivit art. 595 alin. 2 Cod procedură penală, cererea cu privire la intervenirea unei legi 
penale noi se face, după caz, la instanţa de executare sau instanţa corespunzătoare în grad instanței de 
executare, în a cărei circumscripţie se află locul de deținere. 

Această competenţă este exclusivă, nu alternativă, în sensul că dacă persoana condamnată 
este arestată cererea se va introduce la instanţa de executare - dacă locul de deţinere este în raza 
teritorială a acesteia – sau dacă locul de deţinere nu se află în raza teritorială a instanţei de executare, 
la instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere corespunzătoare în grad instanţei de 
executare.  

Având în vedere faptul că persoana privată de libertate se află în executarea unei pedepse de  
6  ani   închisoare pentru constituirea unui grup infracţional organizat, aplicată prin s.p. nr. 
144/P/19.12.2014 a Curţii de Apel Constanţa, precum şi faptul că la data formulării cererii - 
22.02.2017- petentul se afla în Penitenciarul Constanţa Poarta Albă în executarea pedepsei, aşa 
cum rezultă din actele aflate la dosar, instanţa va declina competenţa de soluţionare a cauzei în 
favoarea Curţii de Apel Constanţa. 

În urma declinării de competenţă, cauza s-a înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub 
nr. …/333/2017. 

La primul termen de judecată din data de 23.05.2017 din faţa Curţii de Apel Constanţa 
condamnatul [...] (încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă) a depus la dosar înscrisuri prin care a 
solicitat judecarea în lipsă, precizând şi faptul că această afacere judiciară nu a fost iniţiată de el. 

Curtea a efectuat demersuri, din oficiu, pentru ataşarea la dosar a sentinţei penale 
nr.144/P/19.12.2014 a Curţii de Apel Constanţa, pronunţată în dosar nr. …/36/2014, precum şi la 
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ataşarea unor hotărâri cu titlu de practică judiciară în materia stabilirii competenţei materiale de 
soluţionare a unor cauze asemănătoare. 

La termenul din 23.05.2017, Curtea a pus în discuţia părţilor excepţia necompetenţei 
materiale a Curţii de Apel Constanţa. 

Sub acest aspect, Curtea reţine că prin sentinţa penală nr.144/P/19.12.2014 a Curţii de Apel 
Constanţa, pronunţată în dosar nr.625/36/2014, definitivă prin neapelare, s-a hotărât: 

„În baza art. 98 alin. 2 lit.c) din Legea nr. 302/2004 republicată, 
Respinge cererea de executare a mandatului european de arestare nr. [...] emis la data de 

28.06.2014 de autorităţile judiciare din Italia, respectiv de Parchetul de pe lângă Tribunalului din 
Rimini, Italia, în baza hotărârii pronunţate de Tribunalul din Rimini la data de 30.03.2009, 
confirmată de Curtea de Apel din Bologna prin hotărârea pronunţată la data de 25.05.2012, 
irevocabilă din 25.10.2013, privind pe persoana solicitată [...].   

Respinge cererea de predare a persoanei solicitate [...] în vederea executării pedepsei 
aplicate în baza hotărârii pronunţate de Tribunalul din Rimini la data de 30.03.2009, confirmată 
de Curtea de Apel din Bologna prin hotărârea pronunţată la data de 25.05.2012, irevocabilă din 
25.10.2013. 

În baza art. 98 alin.3 teza a II-a din Legea nr. 302/2004 republicată raportat la art. 160 
alin.3 din Legea nr. 302/2004 republicată, cu referire la art. 154, art.155 alin.1 din Legea nr. 
302/2004 republicată, recunoaşte pe cale incidentală hotărârea pronunţată de Tribunalul din 
Rimini la data de 30.03.2009, confirmată de Curtea de Apel din Bologna prin hotărârea 
pronunţată la data de 25.05.2012, irevocabilă din 25.10.2013 privind pe persoana solicitată [...], 
prin care acesta a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 6 ani şi a amenzii de 14.000 euro 
pentru săvârşirea infracţiunilor de inducere, favorizare şi exploatarea prostituţiei în concurs cu 
alţii, prev. de art.81, 110, 600 bis, 600 sexies cod penal italian, art. 3, 4 şi 7 din Legea nr.75/58 
(pentru părţile vătămate …, precum şi pentru părţile vătămate minore …), fapte incriminate de 
legea penală română prin infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de 
art.367 alin.1 cod penal cu aplicarea art.6 cod penal (sancţionată cu închisoarea de la 1 la 5 ani şi 
interzicerea unor drepturi), trafic de persoane prev. de art. 210 alin.1 lit.a) cod penal, cu aplicarea 
art.6 cod penal (sancţionată cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi), trafic 
de minori prev. de art. 211 alin.1 cod penal, cu aplicarea art.6 cod penal (sancţionată cu 
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi) şi art.213 alin.1,4 cod penal, cu 
aplicarea art.6 cod penal (sancţionată cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor 
drepturi), toate cu aplicarea art.38 lit.a) cod penal. 

În baza art.154 alin.6 lit.a) din Legea nr. 302/2004 republicată şi art.240 alin.1, art.242 
alin.2 din Legea nr. 302/2004 republicată, dispune executarea pe teritoriul României a pedepselor 
constând în: 

- 6 ani închisoare,  
- amendă în echivalent RON a 14.000 euro la cursul BNR din ziua pronunţării prezentei 

hotărâri, respectiv 14.000 X 4.4750 = 62.650 RON, cuantumul amenzii fiind stabilit potrivit art.61, 
art.62 cod penal în 250 zile-amendă, cuantumul unei zile-amendă fiind de 250 RON,  
executarea pedepselor realizându-se potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală român, 
potrivit  art.160 alin.8 şi art.243 alin.1 din Legea nr. 302/2004 republicată. 

Aplică persoanei solicitate [...] pedeapsa accesorie a interzicerii pe durata executării 
pedepsei închisorii a drepturilor prev. de art. 65 alin.1 cod penal cu referire la art.66 alin.1 lit.a), 
b), m) (interzicerea dreptului de se a afla în locuri frecventate de minori prin exercitarea oricărei 
sarcini în cadrul unei persoane juridice publice sau private) cod penal.  
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În baza art.144 alin.(1) teza a II-a din Legea nr. 302/2004 republicată, deduce din 
pedeapsa închisorii de 6 ani aplicată persoanei solicitate [...] perioada reţinerii şi arestării de la 
01.04.2008 la 30.03.2009 şi de la 22.10.2014 la zi. 

În baza art.98 alin.7 teza finală din Legea nr. 302/2004 republicată, dispune emiterea 
mandatului de executare a pedepsei la data pronunţării prezentei hotărâri, dispoziţie executorie. 

   În baza art.244 din Legea nr. 302/2004 republicată, în cazul neexecutării de către 
persoana solicitată [...], totale sau parţiale, a pedepsei amenzii stabilită prin prezenta hotărâre, 
autoritatea judiciară română de executare poate dispune înlocuirea amenzii, în condiţiile art. 63 
sau art.64 cod penal. 

În baza art.160 alin.8 din Legea nr. 302/2004 republicată, hotărârea definitivă se 
comunică autorităţii judiciare emitente şi Ministerului Justiţiei. 

Statului emitent i se comunică datele prev. de art.162 alin.1,2 şi art.247 din Legea nr. 
302/2004 republicată. 

În baza art.275 alin.3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân 
in sarcina acestuia.” 

Curtea reţine că, deşi curţile de apel au competenţa materială de soluţionare a procedurii de 
transfer a executării pedepselor aplicate unor persoane prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în alte 
state, această derogare de la regulile generale privind executarea pedepselor nu se aplică, în lipsa 
unei prevederi legale exprese, în cazul altor modificări privind executarea pedepsei, fiind aplicabile 
dispoziţiile generale referitoare la competenţă prev. de art.595 alin.2 Cod procedură penală. 

În acelaşi sens, se mai are în vedere şi faptul că procedura recunoaşterii hotărârii penale 
străine nu echivalează cu judecata în primă instanţă ca fază a procesului penal. 

În consecinţă, şi în cazul hotărârii străine de condamnare, competenţa materială de judecare 
a cererii de modificare a pedepsei revine instanţei corespunzătoare celei care, potrivit legii române, 
ar fi trebuit să judece cauza în primă instanţă, în a cărei circumscripţie teritorială se află locul de 
deţinere a persoanei condamnate. 

Curtea constată că în acest sens există practică judiciară privind stabilirea competenţei de 
soluţionare a unor cauze asemănătoare celei care face obiectul prezentului dosar, respectiv 
hotărârile ataşate în prezentul dosar: 
- sentinţa penală nr.90/P/20.06.2014 a Curţii de Apel Constanţa, pronunţată în dosar 
nr…./118/2014 prin care s-a declinat cauza în favoarea Tribunalului Constanţa şi s-a înaintat 
dosarul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă; 
- încheierea nr.713/06.08.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosar nr. 
…/118/2014 care, pronunţându-se cu privire la conflictul negativ de competenţă, a stabilit 
competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa.    

În consecinţă, având în vedere că hotărârea străină de condamnare a condamnatului [...] 
priveşte infracţiuni care au corespondent în legea penală română în infracţiunile de constituire de 
grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1 cod penal cu aplicarea art.6 cod penal, trafic de 
persoane prev. de art. 210 alin.1 lit.a) cod penal, cu aplicarea art.6 cod penal, trafic de minori prev. 
de art. 211 alin.1 cod penal, cu aplicarea art.6 cod penal şi art.213 alin.1,4 cod penal, cu aplicarea 
art.6 cod penal iar competenţa de soluţionare a acestor infracţiuni revine tribunalului, potrivit art.36 
alin.1 lit.a) cod procedură penală, Curtea va admite excepţia de necompetenţă materială a Curţii de 
Apel Constanţa. 

Prin urmare, în baza art. 595 alin.2 cod procedură penală raportat la art.50 cod procedură 
penală şi la art.36 alin.1 lit.a) cod procedură penală, Curtea va declina competenţa de soluţionare a 
cererii privind intervenirea unei legi penale noi formulată de condamnatul [...] în favoarea 
Tribunalului Constanţa. 
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Chiar dacă condamnatul [...] a menţionat prin înscrisurile depuse la dosar că nu el a iniţiat 
această afacere judiciară, Curtea constată că doar instanţa competentă poate lămuri această 
împrejurare şi se poate pronunţa cu privire la acest aspect.  

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

Sentinţa penală nr. 76/P/23.05.2017 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 

13. Îndreptare eroare materială cu privire la identitatea persoanei 
condamnate. Recunoașterea vinovăției. Nereținerea circumstanței atenuante a 
provocării. Acordare daune materiale și morale. 

 
Cu privire la nulitatea relativă a sentinţei ca urmare a împrejurării că dispozitivul cuprinde date de 

identitate în legătură cu o altă persoană, nu se impune desfiinţarea hotărârii apelate şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare deoarece prin încheierea pronunţată la data de 15.11.2017 în dosarul nr. …/212/2016 
(neatacată), Judecătoria Constanţa a constatat eroarea materială strecurată în dispozitivul hotărârii de 
condamnare cu privire la identitatea persoanei condamnate şi, în temeiul art. 278 alin. (1) Cod procedură 
penală, a procedat la îndreptarea acesteia, nefiind niciun dubiu asupra persoanei condamnate şi faptei 
acestuia.  

În ceea ce priveşte încadrarea juridică, cererea apelantei părţi civile de schimbare a calificării faptei 
de “lovire şi alte violenţe” prev. de art.193 alin.(2) cod penal în infracţiunea de „vătămare corporală” prev. 
de art.194 cod penal nu este admisibilă deoarece din probe nu există niciuna dintre consecinţele circumscrise 
laturii obiective a infracţiunii: infirmitate, leziuni care să fi necesitat peste 90 zile îngrijiri medicale pentru 
vindecare, un prejudiciu estetic grav şi permanent, avort sau punerea în primejdie a vieţii persoanei.  

Nu se poate face aplicarea circumstanţei atenuante a provocării prev. de art.75 alin.(1) lit.a) Cod 
penal, intrucât partea civilă nu a indicat, nu a probat apariţia de la pronunţarea hotărârii a unor date, 
împrejurări care să agraveze periculozitatea faptei sau inculpatului şi nu s-a schimbat încadrarea juridică 
într-o infracţiune mai gravă, astfel încât nu se poate proceda la reindividualizarea pedepsei aplicate în sensul 
reducerii, respectiv majorării cuantumului şi modificării modalităţii de executare. 

 
Art. 193 alin. (2) Cod penal  

Art. 278 alin. (1) Cod procedură penală 
Art. 396 alin. (10) Cod procedură penală 

 
1. Sesizarea Curţii  
În termenul legal, inculpatul [...] şi partea civilă [...] au declarat apel împotriva sentinţei 

penale nr. 855/15.06.2017 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. …/212/2016, privind 
săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe” prev. de art. 193 alin. (2) cod penal. 

2. Circumstanţele cauzei 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa nr.12941/P/2014 din data de 

18.08.2016, inculpatul [...] a fost trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „lovire sau 
alte violenţe” prev. de art.193 alin. (2) cod penal, prin aceea că, la data de 16.08.2014, în jurul orelor 
2300, în timp ce se afla în clubul [...], a agresat-o fizic pe persoana vătămată [...], producându-i 
leziuni care au necesitat 8 zile îngrijiri medicale pentru vindecare. 

3. Judecata în primă instanţă  
31. Procedura în camera preliminară 
Dosarul s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. …/212/2016. 
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Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu nr. 1059/25.11.2016 pronunţată în dosarul 
nr. …/212/2016/a1, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a 
administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii. 

32. Procedura în fond 
În şedinţa de judecată din data de 05.04.2017, instanţa a admis cererea inculpatului de a fi 

judecat potrivit art.374 alin.(4) şi art.375 cod procedură penală, acesta recunoscând în totalitate fapta 
reţinută în sarcina sa prin rechizitoriu şi solicitând ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor 
administrate în cursul urmăririi penale şi a eventualelor înscrisuri prezentate de părţi. 

33. Hotărârea primei instanţe 
 Prin sentinţa penală nr. 855 pronunţată la data de 15.06.2017 în dosarul penal nr. 
…/212/2016, Judecătoria Constanţa a hotărât: 

 „I. În temeiul art.386 alin.(1) cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată cererea de 
schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de „loviri sau alte violenţe” prevăzută de art.193 
alin.(2) cod penal în infracţiunea de „lovire sau alte violenţe” prevăzută de art.193 alin.(2) cod 
penal cu aplicarea art.75 alin.(1) lit.a) cod penal.  

În temeiul art.193 alin.(2) cod penal raportat la art.61 alin.(3), alin.(4) lit.c) şi alin.(6) cod 
penal şi cu aplicarea art.396 alin.(10) cod procedură penală, condamnă la un număr de 150 zile 
amendă pe inculpatul [...] (cetăţean american) pentru săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte 
violenţe”. 

În temeiul art. 61 alin.(2) cod penal, suma corespunzătoare unei zile-amendă este de 20 de lei, 
în final suma pe care inculpatul trebuie să o plătească cu titlu de amendă penală fiind de 3.000 de lei. 

II. În temeiul art.397 alin.(1) cod procedură penală rap. la art.19 alin.(1), art.25 alin.(1) cod 
procedură penală coroborat cu art.1357 alin.(1) cod civil, art.1381 alin.(1) cod civil, admite în parte 
acțiunea civilă formulată de partea civilă [...] și obligă inculpatul [...] la plata următoarelor sume de 
bani: 

- 1.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral. 
- 1.060,75 lei titlu de despăgubiri pentru prejudiciul material. 
Respinge ca neîntemeiate în rest pretenţiile formulate de partea civilă [...]. 
III. În temeiul art.274 alin.(1) cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 1700 

lei, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 1500 de lei pentru faza de urmărire 
penală). 

În temeiul art.276 alin.(2) cod procedură penală, obligă inculpatul la plata către partea civilă 
[...] a sumei de 3.000 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare (onorariu parţial de avocat).” 

Pentru  pronunţarea hotărârii, instanţa de fond a stabilit în fapt şi în drept: 
La data 16.08.2014, în jurul orei 23.00, în timp ce persoana vătămată [...] se afla în clubul [...] 

din stațiunea Mamaia, a observat-o pe martora [...], care se afla la o masă alăturată cu mai multe 
persoane, printre care și prietenul său, inculpatul [...]. 

Martora [...] a fost deranjată de atitudinea persoanei vătămată, de a o invita insistent la dans, 
aceasta dându-i de înțeles inculpatului că dorește să fie ajutată. 

Inculpatul s-a apropiat de martora [...], moment în care l-a împins pe persoana vătămată, apoi 
a turnat o frapieră cu gheață în capul prietenei sale. Fiind deranjat de gestul inculpatului, persoana 
vătămată [...] a intervenit, fiind lovit de către inculpat. 

Instanța constată că declaraţiile inculpatului şi cele ale persoanei vătămate concordă sub 
aspectul motivului izbucnirii conflictului spontan din noaptea de 16.08.2014, din clubul [...] – 
stațiunea Mamaia, dezacordul intervenind în privinţa corpului contondent cu care inculpatul a 
acționat pentru producerea leziunilor, dar și a numărului de lovituri aplicate cu acesta.  

Încadrarea juridică 
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Acţiunea inculpatului [...] care, la data de 16.08.2014, în jurul orei 23.00, l-a lovit cu pumnul 
în zona feței pe persoana vătămată [...], cauzându-i suferinţe fizice ce au necesitat 8 zile îngrijiri 
medicale pentru vindecare (certificat medico - legal nr. … din 02.09.2014), întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de „lovire sau alte violenţe” prevăzută de art.193 alin. (2) cod penal. 

În legătură cu latura obiectivă, elementul material constă în acţiunea de lovire, actele de 
agresiune care au constat în acţiunea mecanică a inculpatului asupra părţii civile, lovirea bruscă şi 
violentă a victimei. 

Urmarea imediată constă în provocarea unei suferinţe fizice victimei, în cazul lovirii, 
suferinţa fizică este prezumată, fiind inerentă acţiunii. Potrivit certificatului medico legal nr. … din 
02.09.2014: persoana vătămată [...] a prezentat leziuni traumatice care au putut fi produse prin 
lovire cu corp dur, leziunile putând data din 16.08.2014 şi necesitând circa 8 (opt) zile îngrijiri 
medicale, nepunând în primejdie viaţa victimei.. 

Subiectiv, inculpatul a acţionat cu intenţie directă - art.16 alin.(3) lit.a) cod penal, prevăzând 
suferinţele fizice asupra persoanei vătămate şi urmărind producerea lor prin loviturile aplicate. 
Intenţia directă rezultă din modalitatea de desfăşurare a evenimentelor. 

În raport de situaţia de fapt reţinută, cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de 
către apărătorul inculpatului la termenul din 05.04.2017, este neîntemeiată deoarece nu sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute de textul legal, pentru a se constata incidenţa provocării: a) s-a 
săvârşit o infracţiune intenţionată de către inculpat, iar b) infracţiunea fiind săvârşită sub stăpânirea 
unei puternice tulburări; chiar dacă s-ar reține ca dovedită acţiunea ilicită nejustificată a 
provocatorului – parte civilă (lovitura cu pumnul – violenţă; deși declarațiile inculpatului și martorei 
sunt oferite pro causa în această privință, câtă vreme nu există alte mijloace de probă ca să 
demonstreze acest aspect) a constituit cauza infracţiunii săvârşite şi că inculpatul nu ar fi comis fapta 
fără existenţa acţiunii provocatoare (altercaţia dintre cei doi ar fi rămas la stadiul injuriilor şi 
jignirilor verbale), fapta părții civile nu putea da naștere unei puternice tulburări. Conflictul a fost 
inițiat de către inculpat (el a fost cel care a împins pe partea civilă), astfel că acesta nu poate 
beneficia de circumstanţa atenuantă a provocării. Reacţia persoanei vătămate a fost urmarea atitudinii 
agresive a inculpatului, acţiunea ilicită desfăşurată de inculpat nu trebuie scindată în două momente. 

Deși împrejurările cauzei sugerează momente de încordare şi enervare (prietena inculpatului 
ar fi fost agasată de către partea civilă), condiţiile scuzei provocării sunt foarte exact reglementate de 
lege, nefiind suficient ca inculpatul să fi fost sub imperiul unei tulburări în momentele critice, 
cerându-se ca aceste tulburări să fie puternice şi determinate de acţiuni concret şi clar definite prin 
lege, întreprinse de victimă. 

4. Apelul, cale de atac exercitată împotriva sentinţei instanţei de fond 
Apelul inculpatului [...] a vizat atât acţiunea penală cât şi acţiunea civilă. În primul rând, prin 

apărător, inculpatul a solicitat reţinerea circumstanţei atenuante a provocării şi, pe cale de consecinţă, 
reindividualizarea pedepsei în sensul cuantumul reducerii cuantumului unei zile  de amendă şi faţă de 
înscrisurile depuse în circumstanţiere având un copil minor în întreţinere. Sub aspectul laturii civile, 
apelantul inculpat a motivat că se impune reducerea cuantumului daunelor morale şi cheltuielilor 
judiciare acordate părţii civile ţinând seama de culpa comună în producerea pagubei. 

Cu ocazia dezbaterilor în apel, apărarea a completat motivele de apel invocând şi nulitatea 
relativă a sentinţei observând că dispozitivul priveşte o altă persoană. 

În motivarea apelului părţii civile [...], apărătorul a solicitat, pe de o parte, trimitererea cauzei 
spre rejudecare la instanţa de fond dispozitivul hotărârii nefiind identic cu cel al minutei, iar pe de 
altă parte, schimbarea încadrării juridice a faptei din cea prev. de art.193 alin.(2) cod penal în cea 
prev. de art.194 alin.(1) lit.a) cod penal, aplicarea unei pedepse în regim de detenţie, precum şi 
majorarea daunelor materiale şi a daunelor morale la suma de 100.000 euro. 
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5. Aprecierea Curţii 
Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, prin prisma criticilor formulate de 

apelanţii inculpat [...] şi partea civilă [...], luând concluziile procurorului şi din oficiu în limitele art. 
417 cod procedură penală, Curtea constată apelurile nefondate pentru considerentele expuse în 
continuare. 

În primul rând, cu privire la critica privind nulitatea relativă a sentinţei ca urmare a 
împrejurării că dispozitivul cuprinde date de identitate în legătură cu o altă persoană, nu se impune 
desfiinţarea hotărârii apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare deoarece prin încheierea pronunţată 
la data de 15.11.2017 în dosarul nr. …/212/2016 (neatacată), Judecătoria Constanţa a constatat 
eroarea materială strecurată în dispozitivul hotărârii de condamnare cu privire la identitatea persoanei 
condamnate şi, în temeiul art. 278 alin. (1) cod procedură penală, a procedat la îndreptarea acesteia, 
nefiind niciun dubiu asupra persoanei condamnate şi faptei acestuia.  

Referitor la celelalte motive formulate de către apelanţi, conform art.396 cod procedură 
penală, instanţa pronunţă condamnarea când constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, existenţa 
faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. 

În cauză, părţile - inculpat, persoană vătămată - constituită şi parte civilă au dispus de timpul 
şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, beneficiind de asistenţă juridică calificată şi asigurându-li-se 
administrarea tuturor probelor potrivit legii; astfel, s-au administrat pe parcursul procesului, în 
şedinţe publice, în primă instanţă, atât probele în acuzare- martori, înscrisuri, examinări medico-
legale, cât şi probele apărării - audierea lor, acte în circumstanţiere, inculpatul [...] recurgând la 
procedura simplificată prev. de art. 396 alin. (10) cod procedură penală); în apel, ambele părţi nu s-
au prezentat, fiind reprezentaţi de apărători aleşi. 

Sub aspectul acţiunii penale, criticată în parte de ambii apelanţi, pe baza probelor administrate 
numai în cursul urmăririi penale, având în vedere recunoaşterea vinovăţiei de către apelantul inculpat 
[...], solicitând judecata conform art.396 alin.(10) cu ref. la art.375 şi art.374 alin.(4) cod procedură 
penală - declaraţiile persoanei vătămate [...], certificatul medico-legal din 02.09.2014, declaraţiile 
martorilor [...] şi [...], declaraţiile inculpatului, rezultă că la data de 16.08.2014, în jurul orei 2300, 
fiind în club [...] din Staţiunea Mamaia, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul [...] l-a lovit cu 
pumnul în zona feței pe persoana vătămată [...], provocându-i leziuni ce au necesitat 8 zile îngrijiri 
medicale pentru vindecare, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „lovire sau 
alte violenţe” prev. de art. 193 alin. (2) cod penal, fiind stabilite în mod corect de către prima instanţă 
situaţia de fapt şi încadrarea juridică corespunzătoare. 

Potrivit art.75 alin.(1) lit.a) cod penal, constituie circumstanţa atenuantă a provocării 
„săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare 
din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă; în cauză, persoana vătămată [...] este cea care a 
iniţiat declanşarea conflictului soldat cu lovirea sa de către inculpat prin aceea că, pretextând că o 
cunoştea mai demult, era mai insistent pe lângă martora [...], deşi se afla în compania inculpatului, 
invitând-o la dans şi ajungând să se manifeste că era „deranjat” de „glumele făcute de inculpat la 
adresa martorei”, însă acţiunile persoanei vătămate nu au fost de natură să-i producă inculpatului o 
tulburare atât de puternică sub stăpânirea căreia să riposteze violent. În consecinţă, critica apărării 
inculpatului în legătură cu nereţinerea circumstanţei atenuante a provocării nu este întemeiată. 

În ceea ce priveşte încadrarea juridică, nici cererea apelantei părţi civile de schimbare a 
calificării faptei de “lovire şi alte violenţă” prev. de art.193 alin.(2) cod penal în infracţiunea de 
„vătămare corporală” prev. de art.194 cod penal nu este admisibilă deoarece din probe nu există 
niciuna dintre consecinţele circumscrise laturii obiective a infracţiunii:infirmitate, leziuni care să fi 
necesitat peste 90 zile îngrijiri medicale pentru vindecare, un prejudiciu estetic grav şi permanent, 
avort sau punerea în primejdie a vieţii persoanei.  
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De altfel, cunoscând că nu sunt probe în acest sens, apărătorul părţii civile a solicitat 
efectuarea unei expertize medico-legale, însă proba nu este admisibilă câtă vreme constatările şi 
concluziile certificatului medico-legal din 02.09.2014 emis de Serviciul de Medicină Legală Ilfov nu 
au fost contestate şi nu s-a probat agravarea ulterioară a leziunilor prezentate de către partea civilă în 
urma agresării de către inculpat; din ”scrisoarea medicală” a dr. [...], medic primar chirurgie OMF 
din 25.10.17, rezultă cel mult că partea civilă prezenta la data de 18.08.2017 un traumatism cu 
afectarea stării de sănătate, însă nu indică vreun indiciu referitor la un raport de cauzalitate între 
leziunile suferite în urmă cu trei ani. 

Referitor la individualizarea pedepsei potrivit criteriilor prev. de art.74 cod penal printre care 
şi pericolul social concret al faptei, dat de manifestarea agresivă a inculpatului, producându-i leziuni 
ce au necesitat 8 zile îngrijiri medicale, într-un loc public, lezând norme de bună convieţuire, dar şi cu 
concursul părţii civile care a generat starea conflictuală, pedeapsa amenzii aplicată inculpatului [...] 
este de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea sa, să dea o minimă satisfacţie persoanei 
vătămate a cărei demnitate a fost lezată prin, opiniei publice profund marcată de asemenea fapte;la 
determinarea cuantumului pedepsei, instanţa a avut în vedere şi limitele prevăzute de art.396 alin.(10) 
cod procedură penală faţă de recunoaşterea faptei şi recurgerea la procedura simplificată. 

Ca urmare, cum nu se poate face aplicarea circumstanţei atenuante a provocării prev. de art.75 
alin.(1) lit.a) cod penal, iar partea civilă nu a indicat, nu a probat apariţia de la pronunţarea hotărârii a 
unor date, împrejurări care să agraveze periculozitatea faptei sau inculpatului şi nu s-a schimbat 
încadrarea juridică într-o infracţiune mai gravă, nu se poate proceda la reindividualizarea pedepsei 
aplicate în sensul reducerii, respectiv majorării cuantumului şi modificării modalităţii de executare. 

Asupra acţiunii civile, potrivit dispoziţiilor art.397 alin.(1) cod procedură penală rap. la art.19 
alin.(1), art.25 alin.(1) cod procedură penală, coroborat cu art.1357 alin.(1) cod civil, art.1381 alin.(1) 
cod civil, naşterea atât a dreptului persoanei vătămate de a cere repararea prejudiciului, cât şi, 
corelativ, a obligaţiei autorului faptei ilicite (infracţiunii) de a-l repara presupune în mod necesar 
existenţa unui prejudiciu.  

Alăturată acţiunii penale, acţiunea civilă are ca scop repararea prejudiciilor generate prin 
infracţiune persoanei vătămate constituită parte civilă. 

În cauză, persoana vătămată [...] s-a constituit parte civilă cu suma de 600.000 lei daune 
morale, 950.000 lei daune materiale reprezentând pierderi înregistrate de firma sa prin nefuncţionare 
(având în vedere contractele aflate în derulare în domeniul construcţiilor civile si pretenţiile 
formulate de partenerii de afaceri), 500.000 lei daune materiale, reprezentând cheltuieli efectuate cu 
ocazia spitalizării, precum şi medicamentaţia prescrisă de medicul curant după externare care este 
administrată şi în prezent şi va fi administrată pe o perioadă lungă de timp, fiind necesară o 
intevenţie chirurgicală într-un spital din Istanbul - Turcia (incluzându-se şi cheltuieli efectuate de 
familia sa cu transportul, cazare etc. din Turcia la Bucureşti). 

Conform probelor administrate în cauză şi anterior analizate, partea civilă [...] a suferit leziuni 
fizice, morale pentru care trebuie să fie despăgubită. 

Potrivit înscrisurilor depuse, partea civilă a dovedit pretenţii materiale în cuantum de 1060,75 
lei reprezentând cheltuieli cu îngrijirea medicală, restituirea acestora fiind reglementată în art. 1387 
alin.1 cod civil (cheltuieli efectuate cu procurarea medicamentelor și a altor produse paramedicale 
pentru persoanele vătămate). 

Totodată, în ceea ce priveşte cuntumul daunelor morale, suma de 1.000 lei acordată de către 
instanţa de fond compensează durerea suferită din cauza durerii fizice şi sufleteşti produsă de 
leziunile identificate în cadrul examenului obiectiv (echimoza violaceu-palidă de 1/0,5 cm, echimoza 
violacee, neuniform colorată de 5/5 cm, excoriaţie cafenie de 0,2/0,2 cm, dintele 21 afectat, 
necesitând 8 zile îngrijiri medicale de la data producerii), a lezării demnităţii şi onoarei acestuia, 
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gravitatea redusă a leziunilor date fiind concluziile medicului legist, faţă de acţiunea inculpatului, dar 
şi a părţii civile cel care a insistat să danseze prietena inculpatului.  

Cum in apel partea civilă nu a administrat nicio probă care să justifice majorarea cuantumului 
despăgubirilor civile acordate în primă instanţă sub niciuna dintre componente - materiale sau 
morale, iar inculpatul nu a dovedit necesitatea, justeţea micşorării acestora, nu se impune reformarea 
hotărârii în legătură cu acţiunea civilă. 

De asemenea, acţiunea civilă fiind admisă numai în parte, inculpatul a fost obligat în mod 
corect, potrivit art.276 alin.(2) cod procedură penală, la plata sumei de 3000 lei onorariu parţial 
avocat ţinând seama de complexitatea cauzei, de conduita părţii civile în producerea conflictului. 

Prin urmare, în lipsa vreunui caz de nulitate a hotărârii atacate, fiind neîntemeiate cererile de 
schimbare a încadrării juridice, de reindividualizare a pedepsei în sensul unei pedepse mai aspre, iar 
în contextul activităţii infracţionale nereţinându-se nici circumstanţa atenuantă a provocării în sensul 
art.75 lit.a) cod penal faţă de apelantul inculpat, apelurile formulate de inculpat, precum şi de către 
partea civilă, sunt nefondate şi, în baza art.421 pct.1. lit.b) Cod procedură penală, vor fi respinse. 

Decizia penală nr. 1183/P/22.11.2017 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
14. Persoană lipsită de capacitate de exercițiu. Neacordare asistență 

juridică calificată. Nulitate absolută a actelor de procedură efectuate. 
 
Conform art.281 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, încălcarea dispoziţiilor privind asistarea de 

către avocat a suspectului sau a inculpatului, dar şi a celorlalte părţi, atunci când asistenţa este obligatorie 
determină sancţiunea nulităţii absolute a actului realizat în aceste condiţii; nulitatea absolută se constată, în 
temeiul art.284 alin.(2) cod procedură penală din oficiu sau la cerere. 

Din actele dosarului, rezultă că persoana vătămată minorul [...], în vârstă de 4 ani, nu a beneficiat de 
asistenţă juridică calificată nici în cursul urmăririi penale, nici în primă instanţă - procedura de cameră 
preliminară, judecată, neluându-se măsuri nici pentru reprezentarea sa. 

Pe cale de consecinţă, toate actele de procedură efectuate pe rolul primei instanţe de judecată în 
prezenta cauză penală în lipsa unui apărător sunt lovite de nulitatea absolută, impunându-se reformarea 
sentinţei apelate şi reluarea judecăţii de către instanţa de fond. 

 
Art.281 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală 

Art.281 alin.(2), alin.(4) lit.b) Cod procedură penală 
 

1. Sesizarea Curţii  
În termenul legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpatul [...] au 

declarat apel împotriva sentinţei penale nr. 832/13.06.2017 pronunţată de Judecătoria Constanţa în 
dosarul nr. …/212/2017, privind săvârşirea infracţiunilor de „tâlhărie calificată” prev. art.233 – 
art.234 alin.(1) lit. a, d, f) cod penal, cu aplic. art. 77 lit.a) cod penal (persoană vătămată [...]), 
„distrugere” prev. de art.253 alin.(1) cod penal (persoană vătămată [...]), „lipsire de libertate în mod 
ilegal” prev. de art.205 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) lit.a, b) cod penal, cu aplic. art77 lit.a) cod penal 
(persoană vătămată [...]), „lipsire de libertate în mod ilegal” prev. de art.205 alin.(1), alin.(3) lit.a) 
cod penal, cu aplic. art. 77 lit. a) cod penal (2 infracţiuni, persoane vătămate [...] şi [...]), toate cu 
aplic. art.38 alin.(1) cod penal. 

 şi [...] pentru săvârşirea infracţiunilor  de: complicitate la infracţiunea de tâlhărie calificată, 
faptă prev. art. 48  rap. la art. 233 – art. 234 alin. 1, lit. a, lit. d şi lit. f C. Pen., cu aplic. art 77 lit. a C. 
Pen. (persoană vătămată [...]); lipsire de libertate în mod ilegal, faptă prev. de art. 205, alin. 1, alin. 2 
şi alin. 3 lit. a şi b C. Pen., cu aplic. art 77 lit. a C. Pen. (persoană vătămată [...]); complicitate la 
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infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, faptă prev. de art. 48  rap. la art. 205, alin. 1 şi  alin. 
3 lit. a C. Pen., cu aplic. art 77 lit. a C.Pen. (persoană vătămată [...]); complicitate la infracţiunea de 
lipsire de libertate în mod ilegal, faptă prev. de art. 48  rap. la art.  205, alin. 1 şi  alin. 3 lit. a C. Pen., 
cu aplic. art 77 lit. a C.Pen. (persoană vătămată [...]),toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. Pen. 

2. Circumstanţele cauzei 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa nr.15381/P/2016 din data 

25.01.2017, au fost trimişi în judecată inculpaţii: 
- [...], pentru săvârşirea infracţiunilor de „tâlhărie calificată” prev. art.233 – art.234 alin.(1) 

lit.a,d,f) cod penal, cu aplic. art.77 lit.a) cod penal (persoană vătămată [...]), „distrugere” prev. de 
art.253 alin.(1) cod penal (persoană vătămată [...]), „lipsire de libertate în mod ilegal” prev. de 
art.205 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) lit.a, b) cod penal, cu aplic. art.77 lit.a) cod penal (persoană 
vătămată [...]), „lipsire de libertate în mod ilegal” prev. de art.205 alin.(1), alin.(3) lit.a) cod penal, cu 
aplic. art.77 lit.a) cod penal (2 infracţiuni, persoane vătămate [...] şi [...]), toate cu aplic. art.38 
alin.(1) cod penal; 

- [...], pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de „tâlhărie calificată” 
prev. art.48-art.233 – art.234 alin.(1) lit.a,d,f) cod penal, cu aplic. art.77 lit.a) cod penal (persoană 
vătămată [...]), „lipsire de libertate în mod ilegal” prev. de art.205 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) lit.a, b) 
cod penal, cu aplic. art.77 lit.a) cod penal (persoană vătămată [...]),  complicitate la infracţiunea de 
„lipsire de libertate în mod ilegal” prev. de art.48-art.205 alin.(1), alin.(3) lit.a) cod penal, cu aplic. 
art.77 lit.a) cod penal (2 infracţiuni, persoane vătămate [...] şi [...]), toate cu aplic. art.38 alin.(1) cod 
penal,  

prin aceea că în seara zilei de 30.11.2016, în jurul orelor 22.30, pe baza unei înţelegeri 
prealabile înttre ei şi cu încă o persoană rămasă neidentificată, inculpatul [...] a pătruns împreună cu 
inculpatul [...] şi acea persoană rămasă neidentificată, cea din urmă înarmată cu un băţ, în locuinţa 
persoanei vătămate [...], l-a ameninţat cu un cuţit pe [...], a spart telefonul marca Iphone 5 aparţinând 
persoanei vătămate [...], a sustras telefonul marca Samsung Galaxy J3 pe care persoana vătămată [...] 
îl avea în posesia sa, i-a închis pe persoana vătămată [...] şi pe fratele acestuia, [...], în bucătărie, 
blocând uşa de acces şi rupând mânerul ferestrei, după care l-au luat pe minorul [...], în vârstă de 4 
ani, aflat în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se apăra, şi au plecat cu acesta la o altă 
adresă, unde minorul a fost ulterior găsit de organele de poliţie. 

3. Judecata în primă instanţă  
31. Procedura în camera preliminară 
Dosarul s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. …/212/2017 
Prin încheierea penală din camera de consiliu nr. 263/22.02.2017, judecătorul de cameră 

preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de 
urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii. 

32.procedura în fond 
După citirea actului de sesizare a instanţei în şedinţa din 10.04.2017, inculpaţii [...] şi [...] au 

arătat că doresc să dea declaraţii conform procedurii de drept comun. În consecinţă, instanţa a 
procedat la audierea acestora şi la readministrarea probatoriului. 

33. Hotărârea primei instanţe 
 Prin sentinţa penală nr.832 pronunţată la data de 13.06.2017 în dosarul penal nr. 
…/212/2017, Judecătoria  Constanţa  a hotărât: 

 „În baza art.233 – art.234 alin.(1) lit.a, d, f) cod penal, cu aplic. art.77 lit.a) cod penal, 
condamnă inculpatul [...] pentru infracţiunea de „tâlhărie calificată” la pedeapsa de 3 ani închisoare 
(persoana vătămată [...]). 
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În baza art.253 alin.(1) cod penal, condamnă inculpatul pentru infracţiunea de distrugere la 
pedeapsa de 3 luni închisoare (persoana vătămată [...]). 

În baza art. 205 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) lit.a, b) cod penal, cu aplic. art.77 lit.a) cod penal, 
condamnă inculpatul pentru infracţiunea de „lipsire de libertate în mod ilegal” la pedeapsa de 4 ani 
închisoare (persoana vătămată [...]). 

În baza art. 205 alin.(1), alin.(3) lit.a) cod penal, cu aplic. art.77 lit.a) cod penal, condamnă 
inculpatul pentru infracţiunea de „lipsire de libertate în mod ilegal” la pedeapsa de 3 ani închisoare 
(persoana vătămată [...]). 

În baza art.205 alin.(1), alin.(3) lit.a) cod penal, cu aplic. art.77 lit.a) cod penal, condamnă 
inculpatul pentru infracţiunea de „lipsire de libertate în mod ilegal” la pedeapsa de 3 ani închisoare 
(persoana vătămată [...]). 

În baza art.38 alin.(1) şi art.39 alin.(1) lit.b) cod penal, contopeşte cele cinci pedepse cu 
închisoarea, aplică pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare la care se adaugă sporul de 37 luni 
închisoare, condamnând în total inculpatul [...] la pedeapsa de 4 ani şi 37 luni închisoare. 

Pedeapsa se va executa în regim de detenţie potrivit art.60 Cod penal. 
În baza art.72 Cod penal scade din durata pedepsei închisorii pronunţate perioada reţinerii şi 

arestării preventive a inculpatului [...] de la 1.12.2016 la zi. 
             În baza art.399 alin.1 cod procedură penală, menţine arestarea preventivă a inculpatului [...], 
urmând a fi verificată până la 11.08.2017. 

În baza art.67 alin.2 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând in 
interzicerea inculpatului [...] a exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a şi b  cod penal  
după  executarea pedepsei închisorii, pe o durata de 1 an. 
 In baza art. 65 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor 
prevăzute la art.66 alin.1 lit.a şi b cod penal pe perioada prevăzută de art.65 alin.3 cod penal. 
 În baza art.397 în ref. la art.25 cod procedură penală, admite acţiunile civile formulate de 
părţile civile şi obligă inculpatul la plata prejudiciului în sumă de 645 lei către partea civilă [...] şi a 
sumei de 800 lei către partea civilă [...]. 
 În baza art.396 alin.5 în ref. la art.16 lit.c cod procedură penală, achită inculpatul [...], cu 
privire la infracţiunile de complicitate la infracţiunea de „tâlhărie calificată” prev. art. 48 - art.233 – 
art.234 alin.(1) lit.a,d,f) cod penal, cu aplic. art.77 lit.a) cod penal (persoană vătămată [...]), „lipsire 
de libertate în mod ilegal” prev. de art.205 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) lit.a, b) cod penal, cu aplic. 
art.77 lit.a) cod penal (persoană vătămată [...]),  complicitate la infracţiunea de „lipsire de libertate în 
mod ilegal” prev. de art.48-art.205 alin.(1), alin.(3) lit.a) cod penal, cu aplic. art.77 lit.a) cod penal (2 
infracţiuni, persoane vătămate [...] şi [...]), toate cu aplic. art.38 alin.(1) cod penal întrucât nu există 
probe că această persoană a săvârşit infracţiunile. 
 În baza art.399 alin.1 şi art.241 alin.1 lit.b cod procedură penală, constată încetată de drept 
măsura arestării la domiciliu a inculpatului [...], măsură executorie potrivit art.399 alin.4 cod 
procedură penală. 
 Măsura se comunică organului de supraveghere. 
          În baza art.274 cod procedură penală, obligă inculpatul [...] la plata sumei de 2000 de lei cu 
titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.” 

Pentru pronunţarea hotărârii, instanţa de fond a stabilit în fapt şi în drept: 
În seara zilei de 30.11.2016, în jurul orelor 22.30, pe baza unei înţelegeri prealabile între ei şi 

cu încă 2 persoane, inculpatul [...] a pătruns în locuinţa persoanei vătămate [...], l-a ameninţat cu un 
cuţit pe [...], a spart telefonul marca Iphone 5 aparţinând persoanei vătămate [...], a sustras telefonul 
marca Samsung Galaxy J3 pe care persoana vătămată [...] îl avea în posesia sa, i-a închis pe 
persoana vătămată [...] şi pe fratele acestuia, [...], în bucătărie, blocând uşa de acces şi rupând 
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mânerul ferestrei, după care l-au luat pe minorul [...], în vârstă de 4 ani, aflat în imposibilitate de a-şi 
exprima voinţa sau de a se apăra, şi a plecat cu acesta la o altă adresă, unde minorul a fost ulterior 
găsit de organele de poliţie. 

Analizându-se probele administrate în procesul penal, s-a constatat că este dovedită 
săvârşirea infracţiunilor de către inculpatul [...], iar participarea inculpatului [...] nu este dovedită cu 
niciun mijloc de probă administrat în cauză. 

Astfel, inculpatul [...] a fost recunoscut de persoana vătămată [...] deoarece nu avea faţa 
acoperită, intrând primul în cameră, fiind urmat de ceilalţi doi indivizi care aveau feţele acoperite.  

Faptele inculpatului [...] care, pe baza unei înţelegeri prealabile cu încă două persoane 
rămase neidentificate, în seara zilei de 30.11.2016, în jurul orelor 22.30, a pătruns împreună cu cele 
două persoane, cea din urmă înarmată cu un băţ, în locuinţa persoanei vătămate [...], în timp ce 
aceasta se afla la domiciliu împreună cu fiul său, [...], în vârstă de 4 ani, şi fratele său, [...], l-a 
ameninţat cu un cuţit pe [...], a spart telefonul marca Iphone 5 aparţinând persoanei vătămate [...], a 
sustras telefonul marca Samsung Galaxy J3 pe care persoana vătămată [...] îl avea în posesia sa, i-a 
închis pe persoana vătămată [...] şi pe fratele [...] în bucătărie, blocând uşa de acces şi rupând 
mânerul ferestrei, după care l-au luat pe minorul [...], aflat în imposibilitate de a-şi exprima voinţa 
sau de a se apăra, şi au plecat cu acesta la o altă adresă, unde minorul a fost ulterior găsit de 
organele de poliţie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de „tâlhărie calificată” prev. 
art.233 – art.234 alin.(1) lit.a,d,f) cod penal, cu aplic. art.77 lit.a) cod penal (persoană vătămată [...]), 
„distrugere” prev. de art.253 alin.(1) cod penal (persoană vătămată [...]), „lipsire de libertate în mod 
ilegal” prev. de art.205 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) lit.a, b) cod penal, cu aplic. art.77 lit.a) cod penal 
(persoană vătămată [...]), „lipsire de libertate în mod ilegal” prev. de art.205 alin.(1), alin.(3) lit.a) 
cod penal, cu aplic. art.77 lit.a) cod penal (2 infracţiuni, persoane vătămate [...] şi [...]), toate cu 
aplic. art.38 alin.(1) cod penal. 

Din toate probele administrate şi detaliate nu rezultă participarea inculpatului [...] la faptele 
de care este acuzat, impunându-se în baza art.396 alin.5 în ref. la art.16 lit.c) cod procedură penală, 
achitarea cu privire la infracţiunile prev. de art.48 rap. la art.234 alin.1 lit.a,d şi f cu art.77 lit.a cod 
penal, art.205 alin.1, alin.2 şi alin.3 lit.a şi b cu art.77 lit.a cod penal, două infracţiuni prev. de art.48 
rap. la art.205 alin.1 şi alin.3 lit.a cu art.77 lit.a cod penal, toate cu art.38 alin.1 Cod penal, iar în 
baza art.399 alin.1 şi art.241 alin.1 lit.b cod procedură penală, încetarea de drept a măsurii arestării 
la domiciliu, măsură executorie potrivit art.399 alin.4 cod procedură penală, având în vedere soluţia 
de achitare. 

În faza de urmărire penală [...] a precizat că l-a recunoscut după constituţie pe unul din cei 
doi indivizi care aveau feţele acoperite ca fiind [...]. 

În faţa instanţei persoana vătămată [...] a declarat că cel care a luat copilul din pat îi este 
necunoscută, avea faţa acoperită cu un fular şi glugă pe cap, că a treia persoană a stat pe lângă ei cu 
băţul în mână şi la fel avea fularul pe faţă şi glugă pe cap. 

Persoana vătămată a declarat că nu l-a văzut şi nu l-a recunoscut dintre cei trei pe [...], ci 
doar pe [...]. A mai declarat că a presupus la urmărirea penală că unul din ei era [...] pentru că era în 
casă la ei şi pentru că nu plângea copilul. 

Persoana vătămată [...] a declarat în faţa instanţei că [...] nu avea nimic pe faţă şi l-a mai 
văzut pe Facebook, ceilalţi doi aveau fular şi glugă pe faţă. Arată că cel care era cu băţul era înalt cât 
el, slab, îşi schimbase vocea şi crede că era de etnie romă pentru că i-a văzut ochii. 

La întrebarea dacă poate spune dacă din cei trei era inculpatul [...], persoana vătămată a 
răspuns că pe cel de-al treilea nu l-a văzut mult timp, deci nu are ce spune, cel de-al treilea nu era 
nici slab, nici gras, era potrivit. 
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De asemenea, inculpatul [...] a declarat că a văzut că una dintre persoanele cu care era avea 
asupra sa o pereche de pantofi sport marca adidas pe care sora sa, [...] [...] i-a recunoscut ca fiind ai 
lui [...] sau [...] şi că acea persoană a zis că a împrumutat-o. 

Astfel, inculpatul [...] a precizat aspecte similare cu cele susţinute în conţinutul declaraţiei 
surorii sale, precizând în plus că [...] a avut pe timpul cât a jucat billiard un telefon mai mic, iar când 
a venit apoi la locuinţa surorii sale, avea asupra sa un telefon marca Samsung cu carcasă de culoare 
alb sau gri şi o pereche de pantofi sport probabil marca Adidas, pe care sora sa a recunoscut-o ca 
fiind a lui [...] sau [...] şi i-a întrebat dacă au luat şi încălţămintea, [...] spunând că doar au 
împrumutat-o. 

Fiind reaudiată în data de 21.12.2016, martora [...] [...] a susţinut că ea şi cu [...] s-au înţeles 
să facă astfel încât să ia copilul minor de la tatăl său, [...], şi a declarat că a sunat-o pe naşa sa, [...], să 
vină acasă pentru a sta de vorbă. A declarat că [...] se afla la biliard împreună cu fratele său, [...] [...], 
copiii acesteia, [...] şi [...] şi prietenul [...]despre care ştie că se numeşte [...]. Martora a declarat că le-
a spus acestora că doreşte să ia copilul de la tatăl său, [...]. Martora a declarat că aceştia ar fi fost de 
acord să participe la recuperarea minorului [...] de la tatăl lui. 

Astfel, martora a declarat că de fapt cele două persoane care l-au însoţit pe inculpatul [...] în 
locuinţa persoanelor vătămate sunt [...] şi [...], iar martorele [...] şi [...] ar fi rămas în autoturismul 
taxi care i-a transportat pe aceştia pe str. Interioară nr. 2.  

Martora a declarat că s-au înţeles anterior cu privire la ce este de făcut la [...] acasă, să aibă 
grijă ca persoanele vătămate să nu pună mâna pe telefoane pentru a suna la poliţie şi l-ar fi avertizat 
pe inculpatul [...] să aibă grijă ca nu cumva persoana vătămată să reuşească să pună mâna pe vreun 
cuţit pentru a putea riposta. 

Din declaraţiile martorei [...] şi din convorbirile telefonice cu [...] rezultă că [...] îi ascunde 
realitatea martorei [...], spunându-i că au chemat copii săi acolo pentru a acoperi ce fac ei, când din 
probe rezultă clar că [...] [...] a chemat-o pe [...] care s-a dus împreună copiii ei la domiciliul lui [...] 
[...] şi au stabilit împreună ce să facă pentru a i se aduce copilul minor. 

Cu această ocazie, s-a stabilit că la ora 22:42:49, utilizatorul cartelei SIM cu nr. de apel [...], 
cu privire la care s-a stabilit ulterior că aparţine martorei [...], a apelat cartela SIM cu nr. de apel [...]  
aparţinând inculpatului [...] care la momentul respectiv se afla în zona releului situat pe bd. …, în 
apropierea locuinţei martorei [...] [...] de pe str. … din mun. Constanţa. 

Fiind audiată cu privire la acest aspect, martora [...] a declarat că în seara zilei de 30.11.2016, 
în jurul orelor 22.30, când ea se afla la domiciliul său, a primit un mesaj pe Facebook de la [...] în 
care îi cerea să sune pe numărul de telefon al lui [...] [...] pentru a-i solicita persoanei apelate să iasă 
afară cu o geacă, fără a-i da însă alte detalii. 

 După câteva minute, fiind acasă împreună cu fratele şi cu mama sa, martora [...] a sunat pe 
numărul de telefon pe care îl avea memorat ca fiind al lui [...] [...] şi, din câte îşi aduce aminte, a 
vorbit preţ de câteva secunde cu acesta, transmiţându-i că i-a spus [...] să iasă cu o geacă, după care a 
închis telefonul. 

Analizând convorbirile telefonice şi declaraţiile martorilor, precum şi declaraţiile inculpaţilor 
şi persoanelor vătămată, ca situaţie de fapt - [...] a fost chemată la domiciliul lui [...] [...], s-a dus de 
bunăvoie şi acolo au stabilit ce să facă pentru ca martorei [...] [...] să i se aducă înapoi copilul de 4 
ani care se afla acasă la [...]. 

Mai rezultă că au participat la săvârşirea faptelor inculpatul [...] şi alte două persoane 
masculine, dar participarea inculpatului [...] nu este dovedită cu nici un mijloc de probă administrat 
în procesul penal. 

Nu se poate stabili că inculpatul [...] a participat la săvârşirea faptelor de care este acuzat doar 
în baza declaraţiei din faza de urmărire penală a persoanei vătămate [...] care crede că era [...] după 
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constituţie şi care în faţa instanţei a declarat că nu l-a recunoscut pe [...] din cei trei; probe din care să 
rezulte că inculpatul [...] a săvârşit infracţiunile de care este acuzat nu există. 

Urmează ca în dosarul disjuns să se stabilească identificarea celorlalte două persoane care au 
participat alături de inculpatul [...], acesta indicându-i în declaraţia dată faţa instanţei pe [...] şi [...]. 

În declaraţia dată în faţa instanţei inculpatul [...] a declarat că [...] a plecat cu martorii [...] şi 
[...], că ştia unde se duc, iar când s-au întors toţi trei cu minorul, inculpatul a ieşit în staţie să îi ducă o 
bluză ca să îl învelească pe cel mic.  

4. Apelul,  cale de atac exercitată împotriva sentinţei instanţei de fond 
Apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a vizat greşita achitare a 

inculpatului  [...] pentru toate cele 4 infracţiuni  pentru care a fost trimis în judecată, apreciind că sunt 
probe că inculpatul a participat alături de inculpatul [...] la comiterea faptelor-declaraţiile persoanelor 
vătămate, declaraţiile martorilor [...] şi [...]. 
 În susţinerea apelului, prin apărător şi personal, inculpatul [...] a solicitat reindividualizarea 
pedeapsei aplicată acestuia pentru infracţiunea de lipsire de libertate săvârşită împotriva minorului 
[...], în sensul reducerii către minimul prevăzut de lege faţă de toate împrejurările şi circumstanţele 
faptei - nu are antecedente penale, vârsta sa, a săvârşit fapta în contextul de a-şi ajuta concubina. 

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

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

Potrivit art.93 alin.(4) cod procedură penală, asistenţa juridică este obligatorie când persoana 
vătămată sau partea civilă este o persoană lipsită  de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de 
exerciţiu restrânsă.  

Fiind lipsit de capacitate de exerciţiu persoana vătămată - minorul [...] având vârsta sub 16 
ani, asistenţa juridică era obligatorie pentru persoana vătămată minorul [...]. 

Conform art.281 alin.(1) lit.f)  cod procedură penală,  încălcarea dispoziţiilor privind asistarea 
de către avocat a suspectului sau a inculpatului, dar şi a celorlalte părţi, atunci când asistenţa este 
obligatorie determină sancţiunea nulităţii absolute a actului realizat în aceste condiţii; nulitatea 
absolută se constată, în temeiul art.284 alin.(2) cod procedură penală din oficiu sau la cerere. 

Din actele dosarului rezultă că persoana vătămată - minorul [...], în vârstă de 4 ani, nu a 
beneficiat de asistenţă juridică calificată nici în cursul urmăririi penale, nici în primă instanţă-
procedura de cameră preliminară, judecată, neluându-se măsuri nici pentru reprezentarea sa. 

Pe cale de consecinţă, toate actele de procedură efectuate pe rolul primei instanţe de judecată 
în prezenta cauză penală în lipsa unui apărător sunt lovite de nulitatea absolută, impunându-se 
reformarea sentinţei apelate şi reluarea judecăţii de către instanţa de fond. 

Deşi nu a figurat printre motivele de apel invocate de către procuror şi inculpatul [...], 
apelurile sunt admisibile deoarece nulitatea absolută s-a constatat din oficiu în condiţiile art.281 
alin.(2), alin.(4) lit.b) cod procedură penală potrivit cărora încălcarea dispoziţiilor privind asistenţa 
juridică obligatorie a persoanei vătămate trebuie sesizată în orice stare a procesului, dacă a intervenit 
în cursul judecăţii. 

Prin urmare, în baza art.421 pct.2 lit.b) din codul de procedură penală, ambele apeluri vor fi 
admise, desființându-se hotărârea atacată, cu trimitere spre rejudecare; toate măsurile de procedură 
efectuate în cauză, inclusiv mijloacele de probă administrate, fiind sancţionate cu nulitatea absolută, 
dat fiind că toate acestea au fost dispuse/efectuate în condiţiile neasigurării asistenţei juridice 
obligatorii pentru persoana vătămată minor lipsit de capacitate de exerciţiu nu poate fi menţinut 
niciunul dintre actele de procedură din cursul judecăţii, cauza urmând a fi rejudecată integral de 
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prima instanţă, fără a se mai putea analiza alte motive invocate în apeluri cu privire la legalitatea şi 
temeinicia sentinţei penale apelate. 

 Cu privire la măsura preventivă, conform art.424 alin.(2) cu referire la art.399 alin.(10) şi 
art.208 alin.(2) cod procedură penală, instanţa are obligaţia să se pronunţe şi asupra măsurii arestării 
preventive. 

Conform 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 preventivă mai uşoară este suficientă pentru 
realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin.(1) potrivit căruia, dacă există probe sau indicii temeinice 
din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune, dar să fie şi necesară în 
scopul asigurării fie a bunei desfăşurări a procesului penal, fie a împiedicării sustragerii de la 
judecată sau al prevenirii săvârşirii unei alte fapte. 

În cauză, la acest moment, există probe - declaraţiile persoanelor vătămate [...] şi [...], 
declaraţiile martorilor [...] şi [...], [...] şi [...], [...] [...], declaraţiile inculpatului [...], privind bănuiala 
legitimă că ar fi săvârşit cu intenţie fapte penale pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai 
mare de 5 ani. 

Însă, ţinând seama că urmărirea penală, precum şi o primă judecată s-a desfăşurat în mai puţin 
de 1 an, reluarea judecăţii dispunându-se din motive independente de voinţa apelantului inculpat, pe 
baza evaluării gravităţii faptelor, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acestora, faţă de 
conduita procesuală a acestuia asumându-şi actele materiale comise,  precum şi circumstanţele 
personale - fără antecedente penale sau alte abateri, având un anturaj format din persoane cu 
preocupări licite, mediul din care provine- familial organizat, cu un loc de muncă, mobilul activităţii 
infracţionale imputate, că nu sunt date că inculpatul apelant s-ar sustrage de la procedurile penale, că 
ar încerca să influenţeze probatoriul, restrângerea libertăţii prin cea mai aspră dintre măsurile 
preventive nu mai este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, fiind 
suficientă luarea unei măsuri preventive mai blândă, respectiv măsura controlului judiciar, inculpatul 
[...] având obligaţii stricte a căror nerespectare i-ar atrage arestarea preventivă sau arestul la 
domiciliu. 

Decizia penală nr. 1070/P/02.11.2017 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 

15. Săvârşirea infracţiunii de luare de mită. Achitarea inculpaţilor pentru 
faptele săvârşite ca urmare a provocării active din partea investigatorilor sub 
acoperire. Antrenare răspundere penală numai pentru faptele comise fără 
intervenţia investigatorilor. Reţinere circumstanţe atenuante. Suspendare 
executare pedeapsă. 
 

Curtea constată că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de luare de mită pentru 
faptele din zilele de 10.09.2015 (2 acte materiale), 29.09.2015 şi 07.10.2015, deoarece nu au fost săvârşite cu 
conştiinţa liberă, respectiv cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, câtă vreme decizia inculpatului a fost 
luată în urma unei provocări active din partea investigatorilor sub acoperire. Pe baza principiului ,,in dubio 
pro reo”, se reţine că, dacă investigatorii sub acoperire nu ar fi procedat în maniera descrisă, inculpatul [...] 
nu ar fi primit banii respectivi.  

Având în vedere că infracţiunile de luare de mită comise în zilele de 22.09.2015 şi 29.09.2015 de 
către inculpatul [...] se probează, se va dispune antrenarea răspunderii penale pentru acestea. 
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Instanţa constată că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prev.de art.91 alin.1 lit.a-d Cod penal 
întrucât în raport de condiţiile legale, dar şi de persoana infractorului, de conduita avută de acesta anterior 
săvârşirii infracţiunii, de perspectivele sale de îndreptare şi că aplicarea unei pedepse orientată către valori 
minime legale şi chiar fără executarea acesteia, este suficientă şi poate preîntâmpina revenirea inculpatului 
în mediul infracţional. 

 
Art. 16 lit b) teza a II-a Cod procedură penală 

Art. 6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.289 alin1 Cod penal 
Art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal 
Art.91 alin.1 lit.a-d Cod penal 

 
La data de 15.12.2015, s-a înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa rechizitoriul nr. 

285/P/2015 din data de 14.12.2015 al Parchetului de pe lângă I.C.C.J. – D.N.A. – Structura Centrală, 
prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: 

- [...], sub aspectul comiterii infracţiunii de luare de mită, prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 
rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal (şase infracţiuni) toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal 

- [...], sub aspectul comiterii infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art.273 alin.1 şi 
alin.2 lit. d Cod penal 

- [...], sub aspectul comiterii infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art.273 alin.1 şi 
alin.2 lit.d Cod penal 

- [...], sub aspectul comiterii infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art.273 alin.1 şi 
alin.2 lit.d Cod penal 

În esenţă, prin actul de sesizare se reţine în sarcina inculpatului [...] faptul că: 
- la data de 10.09.2015, în calitate de şef al reprezentanței [...] - Sucursala [...], a primit de la 

numitul [...], investigator sub acoperire în prezenta cauză, suma de 150 lei, întrucât a urgentat 
efectuarea verificării tehnice periodice – ITP a autoturismului marca VOLVO 240, de culoare grena, 
având nr. de înmatriculare [...], fără a avea programare prealabilă în acest sens; 

- la data de 10.09.2015, în calitate de şef al reprezentanţei [...] - Sucursala [...], a primit de la 
numitul [...], investigator sub acoperire în cauză, suma de 200 lei, întrucât a urgentat eliberarea 
certificatului de autenticitate pentru autoturismul marca Opel Corsa B, de culoare roşie, având nr. de 
înmatriculare [...], nr. de identificare [...], fără a avea programare prealabilă în acest sens; 

- la data de 29.09.2015, în calitate de şef al reprezentanţei [...] - Sucursala [...], a primit de la 
numitul [...], investigator sub acoperire în prezenta cauză, suma de 200 lei, întrucât a urgentat 
eliberarea certificatului de autenticitate pentru autoturismul marca BMW 320D, de culoare albă, 
având nr. de înmatriculare [...], nr. de identificare [...], fără a avea programare prealabilă în acest 
sens; 

- la data de 07.10.2015, în calitate de şef al reprezentanţei [...] - Sucursala [...], a primit de la 
numitul [...], investigator sub acoperire în prezenta cauză, suma de 200 lei, întrucât a urgentat 
eliberarea unui certificat de autenticitate pentru autoturismul marca Peugeot, de culoare gri, având nr. 
de înmatriculare [...], fără a avea programare prealabilă în acest sens; 

- la data de 22.09.2015, în calitate de şef al reprezentanţei [...] - Sucursala [...], a primit de la 
martorul [...], suma de 100 lei, întrucât a urgentat efectuarea verificărilor tehnice a autoturismului 
marca AUDI A4, tip Break, aparţinând acestuia, în vederea eliberării unui certificat de autenticitate şi 
a unei cărţi de identitate a autoturismului anterior menţionat, fără a avea programare prealabilă în 
acest sens; 

- la data de 29.09.2015, în calitate de şef al reprezentanţei [...] - Sucursala [...], a primit de la 
martorul [...], suma de 50 lei, întrucât a urgentat eliberarea certificatului de autenticitate pentru 
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autoturismul marca Mercedes Benz, model AMG, de culoare maro metalizat, având nr. de 
înmatriculare [...], fără a avea programare prealabilă în acest sens. 

S-a reţinut cu privire la inculpatul [...] faptul că, la data de 13.10.2015, fiind audiat în calitate 
de martor în dosarul cu nr. 285/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 
Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Constanţa, privind pe inculpatul [...], faţă de 
care se efectuează urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, prevăzută de 
art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 Cod penal (patru infracţiuni), toate cu aplicarea 
art.38 alin.1 Cod penal, a făcut afirmaţii mincinoase cu privire la conţinutul discuţiilor purtate în 
biroul inculpatului [...] la data de 22.09.2015, chestiuni esenţiale asupra cărora a fost întrebat de 
organele de urmărire penală, aspectele declarate fiind contrazise de convorbirile purtate în mediul 
ambiental de inculpatul [...] cu inculpatul [...]. 

S-a reţinut cu privire la inculpatul [...] faptul că, la data de 13.10.2015, fiind audiat în calitate 
de martor în dosarul cu nr.285/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 
Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Constanţa privind pe inculpatul [...], faţă de care 
se efectuează urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, prevăzută de art.6 
din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 Cod penal (patru infracţiuni), toate cu aplicarea art.38 
alin.1 Cod penal, a făcut afirmaţii mincinoase cu privire la conţinutul discuţiilor purtate în biroul 
inculpatului [...] la data de 22.09.2015, titlul cu care i-a fost remisă inculpatului [...] suma de 150 lei, 
chestiuni esenţiale asupra cărora a fost întrebat de organele de urmărire penală, aspectele declarate 
fiind contrazise de convorbirile purtate în mediul ambiental de inculpatul [...] cu inculpatul [...]. 

S-a reţinut cu privire la inculpatul [...] faptul că, la data de 21.10.2015, fiind audiat în calitate 
de martor în dosarul cu nr. 285/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 
Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Constanţa privind pe inculpatul [...], faţă de care 
se efectuează urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, prevăzută de art.6 
din Legea nr. 78/2000 raportat la art.289 alin.1 Cod penal (patru infracţiuni), toate cu aplicarea art.38 
alin.1 Cod penal, a făcut afirmaţii mincinoase cu privire la conţinutul discuţiilor purtate în biroul 
inculpatului [...] la data de 22.09.2015, titlul cu care i-a fost remisă inculpatului [...] suma de 100 lei, 
chestiuni esenţiale asupra cărora a fost întrebat de organele de urmărire penală, aspectele declarate 
fiind contrazise de convorbirile purtate în mediul ambiental de inculpatul [...] cu inculpatul [...]. 

Prin încheierea penală din 19.01.2016 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia 
Penală şi pentru Cauze cu Minori în dosarul nr. …/36/2015, definitivă prin Încheierea nr. 
452/30.03.2016 a I.C.C.J., au fost excluse următoarele mijloace de probă administrate pe parcursul 
urmăririi penale: declaraţiile martorilor [...] din data de 13.10.2015, [...] din data de 13.10.2015 şi [...] 
din data de 21.10.2015. 
 Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpaţii [...], [...], martorii [...] şi s-a 
administrat proba cu înscrisuri. 
 Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa retine următoarea situaţie 
de fapt:  

Potrivit procesului-verbal de sesizare din oficiu, la data de 25.05.2015, organele de poliţie din 
cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie [...] s-au sesizat cu privire 
la săvârşirea infracţiunii de luare de mită de anumiţi angajaţi ai [...] – Sucursala [...], reţinându-se 
următoarele: 

“Profitând de funcţiile pe care le îndeplinesc la nivelul acestei instituţii, angajaţii [...] solicită 
şi primesc diverse sume de bani şi bunuri materiale de la posesorii autovehiculelor de transport 
persoane şi mărfuri în schimbul certificării, în mod ilegal, a conformităţii stării tehnice, deşi 
autovehiculele verificate prezintă o serie de defecţiuni tehnice care pot pune în pericol viaţa 
proprietarilor şi a celorlalţi participanţi la trafic. 
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Astfel, numiţii [...], [...] şi [...], toţi având calităţile de ingineri şi inspectori în cadrul [...] – 
Sucursala [...], sunt contactaţi de posesorii unor autoturisme care au defecţiuni la sistemul de frânare 
sau la cel de evacuare a gazelor, cărora le solicită sprijinul, lucrătorii … primind în schimb, pentru 
fiecare autoturism care nu îndeplineşte normele de omologare, suma de 200 lei. 

Suma de bani este lăsată de conducătorul auto în scrumiera din bord sau sub manetă de frână 
dintre scaunele autovehiculului, apoi sumele de bani sunt colectate şi ascunse în manşeta salopetelor 
de lucru de către cei trei ingineri anterior menţionaţi, sau, în momentul în care autovehiculele pătrund 
în hala de verificări tehnice, banii sunt colectaţi de către numiţii [...] şi [...], ambii având calitatea de 
mecanici pe rampa de verificare. 

În condiţiile în care conducătorul autovehiculului care prezintă defecţiuni nu pune suma de 
bani în locurile indicate, cei trei inspectori din cadrul [...] nu le certifică omologarea.” 
 În vederea probării activităţii infracţionale a persoanelor anterior menţionate, angajaţi ai [...], 
şi a identificării tuturor participanţilor, prin încheierea nr. 42 din data de 13.08.2015 pronunţată de 
judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului [...] au fost autorizate anumite măsuri de 
supraveghere tehnică. 
 Prin încheierea nr. 51 din data de 08.09.2015 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi 
din cadrul Tribunalului [...] s-a dispus supraveghere video, audio sau prin fotografiere, în sensul 
fotografierii, observării sau înregistrării conversaţiilor, mişcărilor ori a altor activităţi desfăşurate de 
investigatorii sub acoperire cu identitatea atribuită [...], [...] şi [...] şi persoanele din mediul relaţional 
al acestora, precum şi activarea/dezactivarea mijloacelor tehnice necesare executării supravegherii 
tehnice pe autoturismele ce vor fi folosite de investigatorii sub acoperire în prezenta cauză,  începând 
cu data de 08.09.2015 şi până la 07.10.2015 inclusiv, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică 
nr. 41 din data de 08.09.2015. 
 Prin ordonanţa din data de 07.09.2015 de autorizare a investigatorului sub acoperire şi 
participare autorizată la anumite activităţi au fost autorizaţi investigatorii sub acoperire [...], [...] şi 
[...] pentru a desfăşura următoarele activităţi: 

- strângerea datelor şi informaţiilor privind existenţa infracţiunilor şi identificarea persoanelor 
faţă de care există presupunerea că le-au săvârşit; 

- obţinerea mijloacelor de probă, în condiţiile prevăzute de lege; 
- să deţină şi să folosească documente care să le permită îndeplinirea activităţii pentru care au 

fost autorizaţi; 
- să se infiltreze, prin utilizarea de mijloace specifice, în mediul infracţional cercetat în 

prezenta cauză, pentru obţinerea de informaţii sau probe în legătură cu faptele săvârşite; 
- să se întâlnească cu persoanele implicate în activitatea infracţională în prezenta cauză şi să 

obţină de la acestea bunuri sau înscrisuri cu relevanţă probatorie în cauză; 
- să participe la activităţi de conducere pe drumurile publice a anumitor autovehicule ce 

prezintă probleme tehnice, în condiţii care să facă posibilă depistarea şi oprirea în trafic de către 
organele abilitate şi ridicarea certificatului de înmatriculare; 

- să promită, să ofere, să dea bani sau alte foloase, direct sau prin intermediul altor persoane 
ce le sunt indicate, pentru a interveni la salariaţii [...] [...], în schimbul certificării, în mod ilegal sau 
nu, a conformităţii stării tehnice a autovehiculelor prezentate, respectiv în legătură cu îndeplinirea, 
neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unor acte ce intră în îndatoririlor lor de serviciu 
sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri ori să promită, să ofere, să dea bani 
sau alte foloase în acelaşi scop direct lucrătorilor [...]. 
 Din procesele-verbale de transcriere a activităţilor desfăşurate şi înregistrate în baza 
mandatelor de supraveghere tehnică, procesele-verbale întocmite de investigatorii sub acoperire şi 
declaraţiile acestora, se constată următoarele: 
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 Potrivit procesului-verbal întocmit de investigatorul sub acoperire [...], la data de 10.09.2015, 
în jurul orelor 12:00, s-a deplasat la sediul [...] pentru a efectua Inspecţia Tehnică Periodică la un 
autoturism înmatriculat în Bulgaria, fără însă a avea o programare în acest sens. 
 În bordul autoturismului a lăsat suma de 200 lei şi l-a căutat pe numitul [...], acesta ajutându-l 
în completarea cererii pentru efectuarea inspecţiei, îndrumându-l totodată pe [...] să parcheze 
autoturismul în curtea [...], pe locul de parcare nr.4. 
 După câteva momente a sosit la locul unde se afla inculpatul [...], care i-a solicitat actele 
autoturismului, iar la puţin timp a revenit cu ele, fiind menţionat pe cerere cu pixul o rezoluţie cu 
menţiunile „nr.4 reprogramare între 14:00 – 14:30”, rezoluţie semnată de [...]. 
 După o perioadă de timp, la locul de parcare nr.4 a venit inginerul [...], care a luat 
autoturismul şi a dus-o în hala …. 
   [...] a încercat să obţină bunăvoinţa inginerului [...] pentru obţinerea cu uşurinţă a inspecţiei, 
însă a fost refuzat, fiind trimis de către acesta să achite taxa ITP. 
 După scurt timp, inginerul [...] i-a spus că autoturismul pe care îl prezentase [...] nu 
corespunde din punct de vedere tehnic pentru a obţine ITP-ul şi, după ce i-a înmânat constatarea, i-
a spus acestuia să meargă să remedieze defecţiunile la frâna de mână şi la semnalizarea spate 
stânga, după care poate reveni până la orele 16. [...] a constatat că suma de 200 lei se afla în acelaşi 
loc în care o lăsase. 
 După remedierea defecţiunilor la un service auto, [...] a revenit la sediul [...], fiind prezentat 
de numitul [...] şefului reprezentanţei instituţiei anterior menţionate, [...], în prezenţa căruia a 
completat o nouă cerere pe care i-a înmânat-o. 
 [...] a pus rezoluţie pe cerere şi i-a înmânat-o inginerului [...], [...] fiind îndrumat să achite 
taxa de revenire ITP. 
 După câteva minute, inginerul [...] a luat autoturismul în care se afla la vedere, în bord, suma 
de 200 lei şi a intrat în hala …. 
 La scurt timp, acesta a revenit cu autoturismul, i-a spus lui [...] că a trecut ITP-ul, însă să aibă 
grijă cu mesajul roşu care este aprins în bord, întrucât dacă observă organele de poliţie îi va reţine 
certificatul de înmatriculare, acest mesaj indicând defecţiuni la sistemul de frânare. I s-a comunicat, 
totodată, să aştepte până la ora 16:30, când îi vor fi eliberate şi înscrisurile doveditoare. 
 [...] a verificat bordul autoturismului şi a constatat că suma de 200 lei era în continuare în 
acelaşi loc în care o lăsase. 
 Ulterior, [...] a mers la inculpatul [...], care se afla în drum spre birou, i-a mulţumit pentru 
ajutor, iar în momentul în care au ajuns în birou, în prezenţa acestuia, a scos portofelul din buzunar 
din care a luat suma de 150 lei pe care i-a lăsat-o pe birou, întrucât [...] îl ajutase să obţină ITP-ul 
fără programare. 
 [...] i-a spus să stea liniştit, în timp ce se îndrepta către ieşirea din încăpere. 
 Pe hol, [...] i-a spus lui [...] că trebuie să mai aştepte 20 de minute pentru eliberarea actelor, 
fiind necesar şi avizul de la Bucureşti. 
 După ce a ridicat actele de la casierie, [...] a mers în curtea RAR unde i-a mulţumit încă o 
dată inculpatului [...] pentru sprijin spunându-i „ ce am lăsat pe birou sper să fie bine, acesta 
replicând „stai liniştit”. 
 Din procesele-verbale de redare a înregistrărilor în mediul ambiental, rezultă că, la data de 
10.09.2015, ora 15:44:36, în birou intră inculpatul [...], având în mâna stângă nişte documente format 
A4, acesta fiind urmat de [...], cei doi având o discuţie referitoare la eliberarea unor documente de 
RAR [...]. 
 La un moment dat, [...] scoate din portofel o sumă de bani, fără a se putea observa cupiura şi 
i-o oferă inculpatului [...], acesta din urmă spunându-i să stea liniştit. 
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 În acel moment, [...] pune suma de bani pe unele documente aflate pe biroul lui [...], iar acesta 
din urmă merge imediat la uşa de acces pe care o deschide, din încăpere ieşind [...], care îi 
mulţumeşte lui [...], fiind urmat şi de acesta din urmă. 
 La data de 10.09.2015, la ora 15:59:59, inculpatul [...] se îndreaptă spre biroul din faţa 
geamului şi cu mâna stângă ia o coală de hârtie în format A4 ce se afla sub suma de bani lăsată de 
[...] şi o aşează deasupra acesteia, după care se aşează la birou. 
 La ora 16:23:31, revine [...] care se îndreaptă spre biroul din faţa geamului, lasă un obiect de 
culoare închisă pe care îl avea în mâna dreaptă şi, cu aceeaşi mână, apucă de hârtia de format A4 ce 
se afla sub suma de bani lăsată de [...] şi pusă deasupra sumei de bani oferită de [...], şi, cu buricele 
degetului mare şi arătător ale mâinii stângi, ia bancnotele, după care iese din încăpere. 
 Cu privire la activitatea desfăşurată de investigatorul sub acoperire [...], se constată că, 
potrivit declaraţiei investigatorului sub acoperire [...], în ziua de 10.09.2015 s-a prezentat la sediul 
reprezentanţei [...] pentru a încerca să obţină un certificate de autenticitate pentru un autoturism pe 
care intenţiona să îl cumpere, dar nu avea programare. În acest sens a reuşit să ajungă să discute cu 
directorul reprezentanţei, numitul [...].  Iniţial, acesta i-a spus că nu se poate, dar pentru că a insistat, 
i-a spus să vină în jurul orei 1530. Investigatorul i-a mai spus că “va fi atent”. A revenit la ora 
indicată, a prezentat maşina la verificare şi a urcat în biroul directorului să îi mulţumească, coborând 
ulterior la recepţie. După ce a primit certificatul de autenticitate, l-a întrebat pe [...] dacă poate urca 
în birou să îi mulţumească. În birou i-a lăsat suma de 200 lei, iar inculpatul a indicat locul unde să îi 
lase. La data de 29.09.2015 l-a contactat la sediul [...] pe inculpatul [...], pentru obţinerea unui alt 
certificate de autenticitate, stabilind programarea pentru data de 07.10.2015. La data de 07.10.2015 s-
a prezentat la sediul [...] cu autoturismul Peugeot 307 cu numărul de înmatriculare [...]. A urcat în 
biroul directorului unde, la solicitarea acestuia a completat o cerere. Ulterior, au coborât amândoi, 
[...] spunându-i să tragă maşina pe rampa de verificare. După ce i-a adus certificatul de autenticitate, 
investigatorul l-a aşteptat în hol, iar inculpatul l-a întrebat ce mai doreşte. [...] i-a spus că vrea să îi 
mulţumească, au urcat în biroul directorului, unde investigatorul a scos o bancnotă de 200 lei. 
Inculpatul a spus că nu trebuie, dar i-a făcut un semn sugestiv privind locul unde să lase banii. 
 Potrivit procesului verbal din data de 17.09.2015 încheiat de investigatorul sub acoperire [...], 
la data de 10.09.2015, în jurul orelor 13:30, s-a prezentat la sediul [...], aşa cum convenise anterior cu 
numitul [...], în vederea obţinerii unui certificat de autenticitate cu privire la autoturismul pe care îl 
prezentase pentru inspecţie. 
 După ce a completat o cerere, a mers la şeful reprezentanţei, numitul [...], în vederea 
aprobării. 
 Iniţial, [...] i-a spus lui [...] că nu se poate obţine acel certificat de autenticitate în ziua 
respectivă fără programare, însă după ce l-a rugat şi i-a spus că se grăbeşte, [...] i-a spus lui [...] să 
revină după ora 15:00. 
 [...] s-a conformat şi a revenit la ora indicată, iar inculpatul [...] a făcut o modificare cu pixul 
pe o programare, spunându-i să achite taxa la casierie şi să aştepte rândul. 
 Ulterior, autoturismul a fost preluat de inginerul [...] pentru a fi verificat în vederea eliberării 
certificatului de autenticitate, după ce anterior [...] a pus suma de 200 lei în scrumiera autoturismului. 
 La scurt timp, după obţinerea certificatului de autenticitate, [...] a mers din nou la [...] 
pentru a-l ruga pe acesta să-l ajute cu privire la înmatricularea unui autoturism înmatriculat în 
străinătate, însă fără a face vreo programare în acest sens. 
 Inculpatul [...], după verificarea în prealabil a programărilor, i-a spus acestuia să vină la data 
de 14.09.2015, ora 10:00, precizându-i lui [...] că până la ora 14:00 autoturismul este gata. 
 În acel moment, [...] a scos o bancnotă de 200 lei pe care a vrut să o înmâneze lui [...], însă 
acesta i-a făcut semn să o pună pe birou, după care i-a mulţumit. 
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 La scurt timp, [...] a părăsit încăperea în care se afla inculpatul [...], cu certificatul de 
autenticitate eliberat. 
 Din procesele-verbale de redare a înregistrărilor video şi audio obţinute în baza mandatelor de 
supraveghere tehnică rezultă că la data de 10.09.2015, la ora 14:02:26, la uşa unde se afla inculpatul 
[...], poziţionat pe scaunul biroului din faţa geamului, a venit investigatorul sub acoperire [...], acesta 
purtând o discuţie cu [...] în legătură cu un autoturism care urma să fie verificat de angajaţii [...]. În 
cadrul discuţiei purtate, [...] i-a spus investigatorului sub acoperire că „Eu încerc să rezolv, dar nu-ţi 
garantez! Încercăm la trei jumătate, dacă rezolvăm, o băgăm!”, ora 15:30 fiind stabilită pentru 
reîntâlnirea celor doi. 
 La data de 10.09.2015, ora 16:02:34, la uşa încăperii în care se afla [...], apare [...], acesta 
spunându-i că problema sa a fost rezolvată, [...] replicând că mai durează până ies actele. 
 După ce [...] i-a mulţumit şefului reprezentanţei [...], îi întinde acestuia cu mâna dreaptă o 
bancnotă a cărei cupiură nu poate fi observată, [...] replicându-i să stea liniştit, să aştepte „să iasă 
actele”, întrucât nu sunt gata, [...] părăsind încăperea. 
 La ora 16:16:39, cei doi reintră în birou şi poartă o discuţie referitoare la o carte de identitate 
referitoare la un autovehicul adus din străinătate. 
 În cadrul discuţiei purtate s-a stabilit ziua de luni, 14.09.2015, ora 10, întrucât nu sunt 
autoturisme de verificat. 
 După această discuţie, [...] îi oferă inculpatului [...] o sumă de bani cu mâna stângă, însă 
acesta din urmă ridică mâna dreaptă, după care îi indică cu degetul arătător de la aceeaşi mână, o 
zonă aflată pe biroul său, deasupra unor hârtii, loc în care [...] lasă suma de bani, după care ambii 
părăsesc încăperea. 
 La data de 07.10.2015, în urma unor discuţii prealabile cu inculpatul [...], în jurul orelor 1100, 
la sediul reprezentanţei [...] [...], s-a prezentat investigatorul sub acoperire [...] cu autoturismul marca 
Peugeot, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare [...], în vederea eliberării unui certificat de 
autenticitate pentru acest autovehicul. 
 Cu ocazia constatării infracţiunii flagrante şi a efectuării percheziţiei la sediul reprezentanţei 
[...], pe biroul de lemn folosit de inculpat, într-o tăviţă de documente situată pe colţul din stânga al 
biroului, au fost identificate 4 bancnote cu cupiura de 50 lei, având seriile [...], [...], [...] şi [...], serii 
regăsite şi în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 07.10.2015 cu privire la predarea către 
investigatorul sub acoperire [...] a bancnotelor în vederea constatării infracţiunii flagrante. 
 Cu privire la activitatea desfăşurată de investigatorul sub acoperire [...] se constată că, acesta 
a relatat că la data de 29.09.2015 a obţinut o programare la [...] pentru data de 06.10.2015. La data 
respectivă s-a deplasat la sediul reprezentanţei [...] [...] unde a luat legătura cu numitul [...], căruia i-a 
comunicat faptul că nu re programare pentru autoturismul cu care a venit, dar ar dori să folosească o 
programare anterioară făcută pentru un alt autoturism. Acesta i-a comunicat că nu depinde de el şi 
trebuie să vorbească cu directorul [...]. S-a prezentat la inculpat, spunându-i că doreşte să folosească 
o altă programare, dar [...] i-a spus că nu se poate. L-a rugat pe inculpatul [...] să îl ajute în acest sens, 
întrucât va fi drăguţ şi va fi mulţumit, moment în care inculpatul i-a cerut documentele 
autoturismului şi cererea pentru autentificare. I-a înmânat documentele şi a scos din buzunar suma de 
200 lei. [...] i-a indicat cu mâna către pervazul unui geam din hol, spunând “lasă-i acolo”, moment în 
care s-a conformat şi a aşezat la locul indicat suma menţionată. Ulterior, a introdus autoturismul în 
hala …. 

              Conform art. 101 alin. 3 Cod procedură penală, este interzis organelor judiciare sau 
altor persoane care acţionează pentru acestea, să provoace o persoană să săvârşească sau să continue 
săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii unor probe.  

 Potrivit considerentelor hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, preluate ca 
standard de interpretare şi aplicare în practica judiciară, în materia provocării, instanţa de contencios 
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european a făcut referire la doctrina ,,caracterului pasiv” al activităţii pe care trebuie să o desfăşoare 
în această materie agenţii statului, potrivit căreia activitatea agenţilor statului nu poate fi considerată 
provocare dacă: 

 - există o suspiciune rezonabilă că o persoană participă la o infracţiune sau pregăteşte 
săvârşirea unei infracţiuni; 

 - activitatea poliţiştilor sau a colaboratorilor acestora a fost autorizată în condiţiile legii; 
 - agenţii statului sau colaboratorii acestora nu au făcut altceva decât să ofere suspectului o 

ocazie obişnuită (care nu are caracter special) de a comite o infracţiune. 
 Curtea europeană a mai statuat că încalcă prevederile Convenţiei acţiunea de a nu se limita să 

examineze de o manieră pur pasivă activitatea reclamantului (infractorului) ci agenţii statului au 
exercitat asupra acestuia o influenţă de natură să-l provoace să comită infracţiunea, în condiţiile în 
care nimic nu arăta că, fără intervenţia lor aceasta ar fi fost comisă. S-a reţinut că autorităţile nu 
aveau motive întemeiate să suspecteze faptul că reclamantul era infractor; acesta nu avea cazier 
judiciar, nu exista vreo anchetă preliminară deschisă împotriva sa şi nimic nu indica faptul că ar avea 
o înclinare să fie implicat în săvârşirea unei anumite infracţiuni, înainte de a fi abordat de poliţie.  
 Curtea reţine că în cauza de faţă sunt întrunite elementele provocării cu privire la infracţiunile 
de  luare de mită comise de inculpatul [...] pentru actele materiale din 10.09.2015, (două acte 
materiale)  29.09.2015, 07.10.2015 (investigatori sub acoperire [...], [...], [...]) având în vedere 
următoarele aspecte: 
 - informaţiile la care fac referire organele de urmărire penală privind implicarea inculpatului 
în desfăşurarea unor activităţi infracţionale de corupţie, anterioare intervenţiei investigatorilor sub 
acoperire, nu au suport probator;  
 Reprezentantul Ministerului Public reţine că, în urma desfăşurării activităţilor de punere în 
aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică a rezultat faptul că inculpatul [...], în calitate de şef al 
reprezentanţei [...], poartă discuţii cu posesorii de autovehicule în vederea „rezolvării” anumitor 
probleme legate de verificarea şi omologarea acestora de către instituţia pe care o conduce.  
 Astfel, la data de 24.06.2015 inculpatul [...] a purtat o discuţie telefonică de la terminalul cu 
numărul de apel [...], utilizat în comun de angajaţii [...], cu numitul [...] de la Galaţi. În cadrul 
discuţiei purtate, inculpatul [...] îi spune lui [...] că poate veni la sediul reprezentanţei, menţionând „E 
cauza ta! Să te rezolvăm!”. 
 Într-o altă convorbire telefonică purtată la aceeaşi dată de [...] tot cu o persoană din 
municipiul Galaţi, această persoană rugându-l să treacă pe la sediul reprezentanţei [...], a doua zi 
dimineaţă, pentru ca inculpatul să semneze „o hârtie din aceea cum daţi dumneavoastră”, stabilindu-
se totodată ora opt dimineaţa, ca oră de întâlnire. 
 Din cuprinsul proceselor-verbale de transcriere a activităţilor desfăşurate şi înregistrate în 
baza mandatului de supraveghere tehnică nr. …/13.08.2015 emis de judecătorul de drepturi şi 
libertăţi din cadrul Tribunalului [...], rezultă că la data de 10.09.2015, inculpatul [...] poartă o discuţie 
în mediul ambiental cu o persoană de sex bărbătesc neidentificată, aceasta din urmă spunându-i că a 
fost trimisă de domnul … de la [...] cu o autoutilitară marca Iveco Daily. Inculpatul [...] i-a spus 
acestei persoane să completeze cererea jos la intrare şi să aştepte că va coborî verifice „când avem 
timp să băgăm”. 
 Sub acest aspect, se constată că majoritatea interceptărilor realizate în prezenta cauză vizează 
alte persoane, angajaţi în cadrul reprezentanţei [...] - sucursala [...], singurele discuţii purtate de 
inculpatul [...] (anterioare acţiunilor întreprinse de investigatorii sub acoperire) fiind cele prezentate 
mai sus. Însă, în aprecierea judecătorului de drepturi şi libertăţi, acestea sunt sumare şi, în condiţiile 
în care nu se cunoaşte contextul în care au avut loc discuţiile şi nu au fost identificaţi interlocutorii, 
nu se poate concluziona în sensul reţinut de organele de urmărire penală. De asemenea, din 
convorbirile redate nu rezultă indicii în sensul că inculpatul ar fi pretins, acceptat sau primit bani sau 
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alte foloase în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea îndeplinirii sau neîndeplinirea unui 
act ce intră în îndatoririle sale de serviciu. 
 - nu sunt indicii că la datele de 10.09.2015, 29.09.2015, 07.10.2015 inculpatul ar fi desfăşurat 
activităţi care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni de luare de mită, fără 
intervenţia investigatorilor sub acoperire, care nu s-au limitat în a cerceta în mod pasiv o presupusă 
activitate infracţională, ci au adresat invitaţii directe la comiterea unor infracţiuni de corupţie; 
 Din această perspectivă, trebuie evidenţiate următoarele împrejurări: cei trei investigatori s-au 
deplasat la sediul [...] şi au iniţiat toate întâlnirile cu inculpatul în perioada 10.09.2015 - 08.10.2015; 
inculpatul [...] nu a pretins şi nici nu a acceptat promisiunea primirii unor sume de bani sau alte 
foloase, ci a primit sume de bani la insistenţele investigatorilor, care au arătat în mod expres că vor 
să urce la inculpat în birou şi „să îi mulţumească”, investigatorului [...] inculpatul spunându-i în mod 
expres:„nu-mi trebuie nimic, stai liniştit”. 
 Totodată, trebuie precizat că, deşi prin ordonanţa din data de 07.09.2015 investigatorii sub 
acoperire [...], [...] şi [...] au fost autorizaţi să desfăşoare multiple activităţi în vederea strângerii 
probelor în prezenta cauză, aceştia şi-au concentrat acţiunile exclusiv în scopul constatării unor fapte 
penale şi obţinerii unor probe în modalitatea descrisă. 
 - mijloacele de probă administrate în acest stadiu procesual nu relevă date în sensul că 
inculpatul [...] ar fi desfăşurat o presupusă activitate infracţională de corupţie, în paralel cu acţiunile 
întreprinse de către investigatorii sub acoperire; 
 Se constată că în susţinerea acuzării se invocă procesele-verbale de redare a unor convorbiri 
telefonice şi a unor discuţii purtate în mediul ambiental (de altfel, analizând ansamblul probator, 
judecătorul de drepturi şi libertăţi nu a identificat alte înregistrări audio sau video relevante sub acest 
aspect). 
 … 
 Se constată că aceste mijloace de probă nu conturează existenţa unor date referitoare la o 
prezumtivă activitate infracţională de corupţie. Astfel, nu reiese că inculpatul [...] ar fi pretins, 
acceptat sau primit bani sau alte bunuri în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea sau urgentarea 
unui act privitor la atribuţiile de serviciu, iar dacă din două înregistrări reiese că inculpatul ar fi 
primit o sumă de bani şi o sacoşă, nu rezultă însă şi scopul primirii acestor bunuri. Afirmaţiile 
acuzării nu au suport probator, atâta timp cât nu se cunoaşte contextul în care s-au purtat discuţiile 
prezentate şi nu există alte mijloace de probă relevante. Discuţiile redate sunt lapidare, iar pentru 
înlăturarea echivocului s-ar fi impus identificarea şi audierea interlocutorilor menţionaţi în procesele-
verbale de redare a înregistrărilor. 
 Concluzionând, nu se poate reţine în sarcina inculpatului [...] o prezumtivă activitate care să 
îmbrace forma ilicitului penal. Ansamblul probator a relevat că activitatea investigatorilor sub 
acoperire s-a plasat în sfera unei provocări poliţieneşti, întemeiată pe bănuiala nefondată cu privire la 
o posibilă activitate infracţională a inculpatului şi apoi pe colaborarea cu organele de anchetă în 
timpul participării la organizarea flagrantului, cu scopul de a dovedi că inculpatul [...] primeşte sume 
de bani în legătură cu urgentarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu în cadrul reprezentanţei [...] [...]. 
Iniţiativa a aparţinut de fiecare dată investigatorilor sub acoperire, care au manifestat o atitudine 
provocatoare insistând pentru remiterea banilor şi fiind pregătiţi să conducă acţiunile în acest sens. 
 Se reţine că provocarea este anterioară comiterii presupuselor fapte de corupţie, neexistând 
date în sensul că inculpatul ar fi pretins sau acceptat sume de bani sau alte bunuri, existând totodată o 
legătură de cauzalitate directă şi imediată între actul provocator şi indiciile privind primirea sumelor 
de bani de către inculpatul [...] în datele de 10.09.2015, 29.09.2015 şi 07.10.2015. Este îndeplinită şi 
cea de-a doua condiţie a provocării, respectiv inexistenţa unor indicii că faptele ar fi fost săvârşite 
fără intervenţia celor trei investigatori, astfel cum s-a arătat. 
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Curtea constată că pentru infracţiunea din data de 07.10.2015, organele judiciare nu 
aveau date că inculpatul [...] desfăşura activități infracţionale de luare de mită, denunţurile 
martorilor [...] şi [...] fiind aduse la cunoştinţă lucrătorilor judiciari ulterior datei de 07.10.2015. 

În acest sens, denunţul martorului [...] a fost înregistrat la DNA – ST Constanţa în data de 
21.10.2015, la aceeaşi dată fiind audiat în calitate de martor, iar denunţul martorului [...] a fost 
înregistrat la DNA – ST Constanţa în data de 19.10.2015, la aceeaşi dată fiind auditat în calitate de 
martor. 

Se constată că până în data de 07.10.2015, organele judiciare nu aveau date că inculpatul 
[...] desfăşura activități infracţionale, iar luarea la cunoştinţă despre activitatea infracţională 
desfăşurată, ulterior datei de 07.10.2015, însă cu privire la activități de luare de mită pentru zilele 
22.09.2015 şi 29.09.2015 nu este de natură să excludă infracţiunea de luare de mită comisă în data 
de 07.10.2015, sub aspectul încălcării caracterului neloial al administrării de mijloacelor de probă, 
respectiv prin provocare. 

Curtea constată că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de luare de 
mită pentru faptele din zilele de 10.09.2015 ( 2 acte materiale), 29.09.2015 şi 07.10.2015, deoarece 
nu au fost săvârşite cu conştiinţa liberă, respectiv cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, câtă 
vreme decizia inculpatului a fost luată în urma unei provocări active din partea investigatorilor sub 
acoperire [...], [...] şi [...]. Pe baza principiului ,,in dubio pro reo”, Curtea reţine că, dacă 
investigatorii sub acoperire nu ar fi procedat în maniera descrisă, inculpatul [...] nu ar fi primit 
banii respectivi.  

Faţă de aceste considerente, se va dispune achitarea inculpatului [...] în temeiul art. 16 lit 
b) teza a II-a Cpp, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită.  

Cu privire la infracţiunea de luare de mită din data de 22.09.2015, Curtea constată că 
inculpatul [...] în calitate de şef al reprezentanţei [...] - Sucursala [...], a primit de la martorul [...], 
suma de 100 lei, întrucât a urgentat efectuarea verificărilor tehnice a autoturismului marca AUDI A4, 
tip Break, aparţinând acestuia, în vederea eliberării unui certificat de autenticitate şi a unei cărţi de 
identitate a autoturismului anterior menţionat, fără a avea programare prealabilă în acest sens. 

Din declaraţia martorului [...] rezultă faptul că, la data de 20.09.2015 a venit în România, 
aducând un autoturism marca Audi A4, achiziţionat din Germania. 

În vederea înmatriculării pe numele său, fiind necesare eliberarea unui certificat de 
autenticitate şi a unei cărţi de identitate de către Registrul Auto Român, martorul [...] a apelat Call 
Center-ul RAR pentru o programare în acest sens. 

Datorită faptului că, în urma efectuării demersurilor pentru o programare prealabilă, 
răspunsul a fost că nu sunt date disponibile până la dara de 08.10.2015, martorul s-a deplasat, la 
indicaţia operatorului, la sediul …, în vederea efectuării în regim de urgenţă a activităţilor necesare, 
[...] trebuind să se întoarcă în Germania cu autoturismul. 

Întrucât nici la … nu au existat posibilităţi de efectuare a activităţilor necesare la autoturismul 
marca Audi A 4 deţinut de martor în regim de urgenţă, [...] s-a îndreptat către [...], reprezentanţa … 
cea mai apropiată pentru a vedea dacă există date disponibile la această reprezentanţă. 

Ajuns la sediul [...], martorul a fost îndrumat de paznicul reprezentanţei către inculpatul [...], 
motiv pentru care [...] a mers în biroul acestuia. 

A mai declarat [...] că i-a expus inculpatului [...] motivul prezenţei sale la sediul [...], 
inculpatul răspunzându-i să aştepte până în jurul orelor 1400 – 1430, întrucât dacă nu vor mai fi 
programate autoturisme spre verificare, îl va ajuta şi pe martor cu privire la eliberarea certificatului 
de autenticitate şi a cărţii de identitate a autoturismului marca Audi A 4. 
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În jurul orelor 1430 – 1445, martorul a revenit în biroul inculpatului [...], i-a remis acestuia 
suma de 100 lei compusă dintr-o bancnotă cu cupiura de 100 lei în scopul de a se rezolva problemele 
cu autoturismul său, sumă  lăsată de martor pe biroul  inculpatului [...], în faţa acestuia. 

În momentul în care a vrut să iasă din birou, inculpatul [...] l-a întors pe acesta din drum, 
înmânându-i o cerere care urma să fie aprobată de inculpat, pe care [...] trebuia să o completeze. 

Martorul a mers ulterior la casierie, a completat înscrisurile necesare şi a parcat autoturismul 
marca Audi A 4 la poziţia nr. 2, în vederea efectuării activităţilor solicitate. 

După ce autoturismul a fost verificat de angajaţii [...], martorul a mers la casieria 
reprezentanţei unde a achitat taxa de verificare şi eliberare a documentelor necesare, respectiv suma 
de 340 lei.  
 Aspectele declarate de martorul [...] se coroborează cu procesului verbal de vizionare a 
imaginilor şi de redare a convorbirilor şi comunicărilor purtate în mediul ambiental de martor cu 
inculpatul [...]. 

… 
Cu privire la infracţiunea de luare de mită din data de 29.09.2015, Curtea constată că 

inculpatul [...], în calitate de şef al reprezentanţei [...] - Sucursala [...], a primit de la martorul [...], 
suma de 50 lei, întrucât a urgentat eliberarea certificatului de autenticitate pentru autoturismul marca 
Mercedes Benz, model AMG, de culoare maro metalizat, având nr. de înmatriculare [...], fără a avea 
programare prealabilă în acest sens. 

Din declaraţia martorului [...] rezultă că la sfârşitul lunii septembrie 2015 s-a deplasat la 
sediul [...] în vederea efectuării unei verificări tehnice şi eliberării unui certificat de autenticitate, fără 
a avea o programare prealabilă, la autoturismul marca Mercedes Benz, model AMG, cu nr. de 
înmatriculare [...], deţinut de un prieten de-al său. 

În sensul arătat anterior, martorul a mers în biroul inculpatului [...] şi i-a solicitat acestuia să-l 
ajute cu efectuarea verificării, inculpatul spunându-i să revină în jurul orelor 1400 – 1430, 
reprezentanţa [...] fiind foarte aglomerată la momentul discuţiei dintre cei doi. 

[...] s-a conformat şi a revenit la ora stabilită, a completat o cerere şi a parcat autoturismul la 
poziţia nr. 1 în faţa halei de verificări. 

După efectuarea verificării, martorul a urcat în biroul inculpatului [...] pentru a-i mulţumi 
pentru ajutorul acordat şi i-a oferit acestuia suma de 50 de lei, sumă pe care a pus-o sub o cutie de 
şerveţele aflată pe biroul inculpatului. 

Martorul i-a mulţumit verbal inculpatului [...], după care a părăsit biroul fără ca inculpatul să-
i mai spună ceva sau să ia banii din locul unde fuseseră lăsaţi. 

În urma predării de către reprezentanţa [...] a rapoartelor de verificare, a fost identificat 
raportul nr. … întocmit pentru autoturismul marca Mercedes Benz, prezentat la data de 29.09.2015 
de martorul [...], biletul de programare anexă nr. … prezentând de asemenea, menţiuni privind 
poziţia pe locurile de verificare, ora de verificare, efectuate şi semnate de inculpatul [...], în calitate 
de şef al reprezentanţei. 

… 
Curtea constată că martorii denunţători [...] şi [...] au dat bani, cu titlu de mită, inculpatului 

[...] din propria iniţiativă, fără a acţiona la solicitarea organelor judiciară.  
Având în vedere că infracţiunile de luare de mită comise în zilele de 22.09.2015 şi 

29.09.2015, de către  inculpatul [...], se probează, Curtea urmează a dispune antrenarea răspunderii 
penale pentru acestea. 

Cu privire la infracţiunile de mărturie mincinoasă comise de inculpaţii [...], [...] şi [...], Curtea 
constată că mijloacele de probă administrate nu probează existența infracţiunilor anterior menţionate. 
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Se constată că o condiţie premisă pentru reţinerea infracţiunii de mărturie mincinoasă priveşte 
o declaraţie necorespunzătoare adevărului dată de o persoană audiată în calitate de martor. 

Prin încheierea penală din data de 19.01.2016 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa – 
Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori, definitivă prin Încheierea nr. 452/30.03.2016 a I.C.C.J., au 
fost excluse următoarele mijloace de probă administrate pe parcursul urmăririi penale: declaraţiile 
martorilor [...] din data de 13.10.2015, [...] din data de 13.10.2015 şi [...] din data de 21.10.2015. 

Având în vedere înlăturarea declaraţiilor date în calitate de martori de către numiţii [...], [...] 
şi [...] se constată lipsa condiţiei premisă pentru mărturia mincinoasă, respectiv o declaraţie 
necorespunzătoare adevărului dată în calitate de martor. 

Pentru aceste motive, Curtea va achita inculpaţii [...], [...] şi [...] pentru comiterea infracţiunii 
de mărturie mincinoasă pentru că infracţiunile nu există, potrivit art. 16 lit. a C.proc.penală.  

În drept, fapta inculpatului [...]  care, la data de 22.09.2015, în calitate de şef al reprezentanţei 
[...] - Sucursala [...], a primit de la martorul [...], suma de 100 lei, întrucât a urgentat efectuarea 
verificărilor tehnice a autoturismului marca AUDI A4, tip Break, aparţinând acestuia, în vederea 
eliberării unui certificat de autenticitate şi a unei cărţi de identitate a autoturismului anterior 
menţionat, fără a avea programare prealabilă în acest sens întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii prev. de art. 6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.289 alin1 Cod penal. 

Fapta inculpatului [...] care la data de 29.09.2015, în calitate de şef al reprezentanţei [...]-
Sucursala [...], a primit de la martorul [...], suma de 50 lei, întrucât a urgentat eliberarea certificatului 
de autenticitate pentru autoturismul marca Mercedes Benz, model AMG, de culoare maro metalizat, 
având nr. de înmatriculare [...], fără a avea programare prealabilă în acest sens, de art. 6 din Legea 
nr.78/2000 rap. la art.289 alin1 Cod penal. 

Sub aspect subiectiv, inculpatul a acţionat cu intenţie directă, cf. art. 16 alin. (3) lit. a C.p.  
La individualizarea pedepsei și proporționalizarea acesteia, instanța va avea în vedere 

dispozițiile art. 74 C.pen., potrivit cărora 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. 

Inculpatul [...], la data de 22.09.2015, în calitate de şef al reprezentanţei [...] - Sucursala [...], 
a primit de la martorul [...], suma de 100 lei, pentru a urgenta efectuarea verificărilor tehnice a 
autoturismului marca AUDI A4, tip Break, în vederea eliberării unui certificat de autenticitate şi a 
unei cărţi de identitate a autoturismului anterior menţionat, fără a avea programare prealabilă în acest 
sens; de asemenea, la data de 29.09.2015, inculpatul [...] care în calitate de şef al reprezentanţei [...]-
Sucursala [...], a primit de la martorul [...], suma de 50 lei, întrucât a urgentat eliberarea certificatului 
de autenticitate pentru autoturismul marca Mercedes Benz, model AMG, de culoare maro metalizat, 
având nr. de înmatriculare [...], fără a avea programare prealabilă în acest sens, 

Natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului. 
Inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale. 
Conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal. 
Inculpatul a manifestat o atitudine procesuală nesinceră. 
Nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială. 
[...] este în vârstă de 43 de ani, cetăţean român, studii superioare, căsătorit, având un copil 

minor, avocat suspendat în cadrul Baroului [...], şef al reprezentanţei [...] [...]. 
În raport de circumstanţele reale concrete ale comiterii faptelor, dar şi cele personale ale 

inculpatului, se vor stabili pedepse cu închisoare. 
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În cauză, Curtea reţine în favoarea inculpatului [...] circumstanţa atenuantă prev. de art. 75 
alin. 2 lit. b C.penal având în vedere valoarea redusă a sumelor de bani primite cu titlu de mită (100 
lei, pentru fapta din 22.09.2015 şi 50 de lei pentru fapta din 29.09.2015) şi scopul pentru care s-au 
primit banii cu titlu de mită (urgentarea efectuării verificărilor tehnice în vederea eliberării unor 
certificat de autenticitate şi a unei cărţi de identitate a autoturismului), împrejurări care relevă o 
gravitate redusă a infracţiunilor comise. 

Având în vedere aspectele expuse mai sus cu privire la pericolul social relativ redus al faptei 
comise, raportat la cuantumul sumei primită cu titlu de mită, la faptul că inculpatul nu are 
antecedente penale şi raportat la situaţia sa familială având un copil minor în întreţinere, Curtea 
constată că se impune aplicarea unei pedepse. 

În acest context, instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere răspunde pe 
deplin exigenţelor cauzei, Curtea, în virtutea obligaţiilor pe care le va institui în sarcina inculpatului, 
fiind convinsă asupra reeducării acestuia pe perioada termenului de supraveghere. 

Se are în vedere că interzicerea unor drepturi, aşa cum sunt prevăzute în instituţia suspendării 
executării pedepsei, garantează pe o perioadă determinată excluderea inculpatului din funcţiile 
publice, acest aspect fiind apt a garanta de asemenea îndreptarea acestuia. 

În acest context instanţa constată că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prev.de art.91 alin.1 
lit.a-d C.p. întrucât în raport de condiţiile legale dar şi de persoana infractorului, de conduita avută de 
acesta anterior săvârşirii infracţiunii, de perspectivele sale de îndreptare şi că aplicarea unei pedepse 
orientată către valori minime legale şi chiar fără executarea acesteia, este suficientă şi poate 
preîntâmpina revenirea inculpatului în mediul infracţional. 

Din această perspectivă, în baza art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art.289 alin1 Cod penal şi 
art. 75 alin. 2 lit. b C.penal va condamna pe inculpatul  [...] la o pedeapsă de 2 ani cu închisoarea 
pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. (infracţiunea din data de 22.09.2015). 

În baza art.67 alin. 1 Cod penal cu aplic. la art. 55 lit. a Cod penal; 
Va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de 

art. 66 alin. 1 lit. a, b, g – dreptul de a o ocupa o funcţie publică în … şi alin. 3 Cod penal pe o durată 
de 4 ani care se aplică conform  art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal – termen optim care poate răspunde 
exigenţelor cauzei , în raport de faptele pentru care se face vinovat inculpatul. 

În baza art. 67 alin.1  Cod penal cu aplic. art. 55 lit.a Cod; 
Va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor art. 66 alin. 1 lit. a , b , g – dreptul de a o ocupa 

o funcţie publică în … şi  alin. 3 Cod penal din momentul rămânerii definitive a hotărârii de 
condamnare. 

În baza art. 65 alin.1  Cod penal interzice inculpatului [...], cu titlu de pedeapsă accesorie 
exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b, g – dreptul de a o ocupa o funcţie publică în 
…. 

În baza art. 6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.289 alin1 Cod penal şi art. 75 alin. 2 lit. b 
C.penal va condamna pe inculpatul  [...] la  pedeapsă de 2 ani  închisoarea pentru săvârşirea 
infracţiunii de luare de mită. (infracţiunea din data de 29.09.2015) 

În baza art. 65 alin.1 Cod penal interzice inculpatului [...], cu titlu de pedeapsă accesorie 
exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g – dreptul de a o ocupa o funcţie publică în 
…. 

În baza art.67 alin. 1 Cod penal cu aplic. la art. 55 lit. a Cod penal; 
Va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de 

art. 66 alin. 1 lit. a, b, g – dreptul de a o ocupa o funcţie publică în … şi alin. 3 Cod penal pe o durată 
de 4 ani care se aplică conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal – termen optim care poate răspunde 
exigenţelor cauzei, în raport de faptele pentru care se face vinovat inculpatul. 
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În baza art. 67 alin.1  Cod penal cu aplic. art. 55 lit.a Cod; 
Va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor art. 66 alin. 1 lit. a , b , g – dreptul de a o ocupa 

o funcţie publică în … şi  alin. 3 Cod penal din momentul rămânerii definitive a hotărârii de 
condamnare. 

În baza art. 39 alin. 1 lit. b C.penal contopeşte pedepsele de 2 ani închisoare şi 2 ani 
închisoare, şi aplică inculpatului pedeapsa ce mai grea de 2 ani închisoare pe care o sporeşte cu 8 
luni, în final inculpatul [...] execută pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 8 luni închisoare.   

În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.penal şi art. 66 alin. 1 lit. a , b , g C.penal dispune ca inculpatul 
[...] să execută pedepsele complementară lit. a, b, g – dreptul de a o ocupa o funcţie publică în … şi 
alin. 3 Cod penal pe o durată de 4 ani care se aplică conform  art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal. 

În baza art. 67 alin.1  Cod penal cu aplic. art. 55 lit.a Cod; 
Va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor art. 66 alin. 1 lit. a, b, g – dreptul de a o ocupa 

o funcţie publică în … şi  alin. 3 Cod penal din momentul rămânerii definitive a hotărârii de 
condamnare. 

În baza 45 alin. 5 rap. la art. 65 alin.1  Cod penal interzice inculpatului [...], cu titlu de 
pedeapsă accesorie, exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g – dreptul de a o ocupa o 
funcţie publică în …. 

În baza art. 91 C.p. ; 
Va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte termenul de 

supraveghere în condiţiile art. 92 alin. 1 C.penal  pentru o durată de 4 ani. 
În baza art. 93 alin. 1 lit. a - e, alin. 2 lit. d şi alin.3 c.p. ; 
Pe durata termenului de supraveghere inculpatul [...] trebuie să respecte următoarele măsuri 

de supraveghere : 
- 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 de 

existenţă, 
-  Să urmeze un curs de calificare profesională 
- Să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile 

în cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu [...] sau Spitalul Judeţean de Urgenţă 
[...]. 

Stabileşte ca organ de supraveghere Serviciul de Probaţiune [...]. 
Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.p. privind revocarea suspendării 

executării pedepsei. 
Măsurile se comunică potrivit dispoziţiilor legale. 
Constată că inculpatul [...] a fost reţinut 24 de ore de la data de 08.10.2015 până la data de 

09.10.2015. 
În baza art.289 alin.3 C.p.p. va dispune confiscarea sumei de 150 de lei, consemnată la CEC 

Bank pe numele inculpatului [...], conform recipisei de consemnare nr. … din data de 09.10.2015, 
emisă de CEC Bank. 

Va menţine măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa nr. 285/P/2015 din data de 
14.12.2015 a PICCJ - DNA până la concurenţa sumei de 150 de lei şi restituie suma de 1050 de lei 
inculpatului [...]. 
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În baza art. 16 alin. 1 lit. a C.proc.penală va achita inculpatul [...], pentru comiterea 
infracţiunii prev. de art. 273 alin.1 şi alin. 2 lit. d C.penal,. 

În baza art. 16 alin. 1 lit. a C.proc.penală va achita inculpatul [...], pentru comiterea 
infracţiunii prev. de art. 273 alin.1 şi alin. 2 lit. d C.penal. 

În baza art. 16 alin. 1 lit. a C.proc.penală va achita inculpatul [...], pentru comiterea 
infracţiunii prev. de art273 alin.1 şi alin. 2 lit. d C.penal,. 

În baza art. 272 C.proc.penală dispune avansarea din fondurile MJ a onorariului parţial al 
apărătorilor din oficiu în cuantum de 173 de lei fiecare.  

În baza art.274 alin. 1 C.p.p. va obliga inculpatul [...] la plata sumei de 8.000 de lei cu titlul 
de cheltuieli judiciare către stat. 

Decizia penală nr. 87/P/22.06.2017 
Judecător redactor Cătălin Jigău 

 

16. Săvârşirea infracţiunii de ultraj. Afectarea dreptului la apărare al 
inculpatului ca urmare a faptului că prima instanţă nu a procedat la 
readministrarea tuturor mijloacelor de probă administrate în faza de judecată. 
Menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar.  

 
Se constată că în mod greşit prima instanţă nu a procedat la readministrarea tuturor mijloacelor de 

probă administrate în faza de judecată, afectând substanţial dreptul la apărare al inculpatului, în condiţiile în 
care readministrarea probelor în cursul cercetării judecătoreşti constituie o componentă a dreptului la un 
proces echitabil, principiu care este consacrat de art. 8 Cod procedură penală şi art. 6 din Convenţia 
Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. 

Importanţa deosebită care îi este atribuită dreptului la un proces echitabil într-o societate 
democratică face ca însăşi renunţarea la el de către beneficiar să fie supusă unor condiţii, fără de care ea nu 
poate fi considerată validă.  

Dublul grad de jurisdicţie este un drept recunoscut în materie penală prin Protocolul nr. 7 al 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Acesta prevede că orice persoană declarată vinovată de 
săvârşirea unei infracţiuni de un tribunal, are dreptul de a cere examinarea hotărârii prin care i s-a stabilit 
vinovăţia de către o instanţă superioară ierarhic. Dublul grad de jurisdicţie vizează o judecare devolutivă a 
cauzei în faţa a două instanţe de judecată, una de fond, iar cea de-a doua, de control judiciar. În primă 
instanţă nu a avut loc o judecată cu respectarea tuturor garanţiilor procedurale, astfel că în speţă primul 
grad de jurisdicţie nu poate fi luat în considerare, de aceea pentru respectarea dreptului la un proces 
echitabil şi asigurarea efectivă a două grade de jurisdicţie, conform art. 2 din Protocolul nr. 7 al Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului, este justificată trimiterea cauzei spre rejudecare. 

 
Art. 257 alin. 1, 4 Cod penal raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal  

cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal 
Art. 351, art. 376 Cod procedură penală 

Protocolul nr. 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Cauzele Beraru şi Cutean împotriva României,  

Cauza Colozza contra Italia 
 

Prin sentinţa penală nr. 365/15.03.2017 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal 
nr. …/212/2016 s-au hotărât următoarele: 

 1.  Faţă de inculpatul [...] pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, prevăzută de art. 257 alin. 1, 
4 C. pen. rap. la art. 206 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. 1 C. pen. raportat la art. 61 C. pen. 
stabileşte pedeapsa amenzii de 6000 lei (compusă din 120 zile amendă x suma de 50 lei). 
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 Atrage atenţia inculpatului  asupra dispoziţiilor art. 63 C. pen.  
 2. Constată că prezenta infracţiune a fost comisă în termenul de încercare de 5 ani al 

suspendării executării pedepsei sub supravegherea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, stabilită 
prin sentinţa penală nr. 1551/2012 a Judecătoriei Constanţa rămasă definitivă la data de 20.11.2013 
prin decizia penală nr. 1005/2013 a Curţii de Apel Constanţa. 

 3. În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 rap la art. 86 ind. 4, 83 C. pen. 1968 revocă 
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere stabilită prin sentinţa penală nr. 1551/2012 a 
Judecătoriei Constanţa şi stabileşte în final inculpatului [...] pedeapsa de 2 ani închisoare la care 
adaugă pedeapsa amenzii în cuantum de 6000 lei (compusă din 120 zile amendă x suma de 50 
lei), cu executare. 

 4. În baza art. 399 alin. 1 rap. la art. 202 alin. 1 şi 3 C. proc. pen. menţine măsura arestării 
preventive, luată faţă de inculpat în prezenta cauză. 

 În baza art. 404 alin. 4 lit. a  C. proc. pen., deduce din durata pedepsei aplicate, perioada 
reţinerii şi arestării preventive de la 14.03.2011 la 17.03.2011 şi de la 14.11.2016 la zi. 

 5. În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 1200 lei, cu titlu de 
cheltuieli judiciare avansate de stat. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că la data de 13.11.2016, Secţia 3 
Poliţie Constanţa a înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa plângerea formulată de 
lucrătorul de jandarmerie [...], prin care acesta a reclamat săvârşirea împotriva sa de către numiţii 
[...], [...] şi [...] a infracţiunii de ultraj, constând în ameninţarea, la data de 13.11.2016, a persoanei 
vătămate cu acte de violenţă îndreptate împotriva acesteia şi a familiei acesteia în condiţiile în care 
[...] se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  

 În cadrul cercetărilor efectuate, au fost ridicate înregistrările video surprinse de camerele de 
filmat montate în zona adiacentă porţii de acces nr. 2 a IPJ Constanţa (aceste înregistrări conţin doar 
imagini, fără sunet) şi, de asemenea, audiate persoanele care au fost de faţă la evenimentele cercetate, 
rezultând următoarea situaţie de fapt:  

 La data de 13.11.2016, în jurul orelor 04:50, lucrătorii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Constanţa 
au fost sesizaţi cu privire la un scandal ce avea loc la localul [...] de pe B-dul … din mun. Constanţa. 
Faţă de acestea, patrula formată din agenţii de poliţie [...] şi [...] s-au deplasat la locul indicat, 
solicitând în acelaşi timp şi sprijinul unui echipaj mobil de jandarmerie.  

 La faţa locului, la scurt timp după echipajul de poliţie, a ajuns şi cel compus din lucrătorii de 
jandarmerie [...], [...], [...] şi [...].  

 Persoanele aflate în zonă, respectiv agenţii de pază din cadrul Zipp Escort şi angajaţii de la 
localul [...] au indicat lucrătorilor de poliţie doi indivizi ca fiind cei care provocaseră scandalul, 
arătând că cei doi   intraseră în punctul de lucru al unităţii comerciale şi, deoarece nu fuseseră serviţi 
cu promptitudine, aruncaseră cu ketchup şi cu vesela rămasă pe mese în angajaţii localului. S-a 
procedat la legitimarea celor doi indivizi indicaţi, stabilindu-se identitatea lor ca fiind numiţii [...] şi 
[...]. În aceste împrejurări, poliţiştii le-au solicitat celor doi să se urce în autospeciala de jandarmerie 
pentru a fi conduşi la Secţia 3 Poliţie Constanţa, [...] şi [...] dând curs de bună-voie cererii şi urcându-
se în maşina jandarmeriei. Aşa cum rezultă din declaraţiile persoanei vătămate şi din cele ale 
martorului [...], pe parcursul drumului până la secţia de poliţie, inculpatul [...] a avut un 
comportament recalcitrant şi provocator faţă de lucrătorul de jandarmerie [...], adresându-i injurii şi 
invitându-l pe acesta să se bată amândoi (de menţionat este faptul că susţinerile inculpaţilor [...] şi 
[...] sunt în sensul că acesta din urmă a fost agresat de către [...] în timpul în care s-au aflat în 
autospeciala jandarmeriei, însă în prezenta cauză nu vor fi cercetate aceste fapte reclamate deoarece, 
aşa cum vom arăta mai jos, caracterul real sau nu al acestor acuzaţii nu are relevanţă directă asupra 
existenţei infracţiunii de ultraj săvârşite de [...] şi a formei de vinovăţia a acestuia).  
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 Odată ajunşi la secţia de poliţie, [...] şi [...] au fost conduşi în sala de instructaj din Secţia 3 
Poliţie Constanţa, încăpere aflată în imediata apropiere a intrării în unitatea de poliţie. Aici, [...] a 
continuat să aibă o atitudine recalcitrantă şi provocatoare faţă de lucrătorul de jandarmerie [...], 
invitându-l pe acesta în mod repetat să se bată cu el. În perioada în care s-a aflat în sala de instructaj 
a Secţiei 3 Poliţie Constanţa, [...] a reclamat faptul că fusese bătut de către [...], afirmând totodată că 
îl doare capul din cauza loviturilor primite.  

 Atât pe parcursul drumului până la Secţia 3 Poliţie, cât şi în tot timpul cât s-a aflat în sala de 
instructaj a acestei unităţi, martorul [...] a stat calm, fără să se manifeste în vreun fel.  

 După ce lucrătorii de poliţie [...] şi [...] au terminat întocmirea actelor privind incidentul 
sesizat la localul [...], le-au comunicat numiţilor [...] şi [...] că sunt liberi să părăsească unitatea de 
poliţie.  

 De menţionat este faptul că, aşa cum rezultă din declaraţiile inculpatului [...] şi cele ale 
persoanei vătămate [...], coroborate cu imaginile video înregistrate de camerele de supraveghere 
montate în zona adiacentă a porţii de acces nr. 2 a IPJ Constanţa, în timpul cât [...] şi [...] s-au aflat în 
Secţia 3 Poliţie Constanţa, la un moment dat, inculpatul [...], aflând că fratele său fusese luat de 
poliţie, s-a deplasat la Secţia 3 pentru a vedea despre ce este vorba. Odată ajuns aici cu autoturismul 
marca BMW cu nr. de înmatriculare [...], inculpatul a coborât din autoturism şi a intrat în curtea IPJ 
Constanţa fără să-i fie interzis accesul de vreo persoană. Imediat după aceasta, observându-l la poartă 
pe inculpat, lucrătorul de jandarmerie [...] l-a întrebat ce doreşte. După ce amândoi au ieşit din curtea 
unităţii, în faţa porţii de acces, loc în care se aflau alte trei persoane de sex masculin care îl însoţeau 
pe inculpatul [...], între orele 05:28 - 05:30 (aşa cum rezultă din procesul-verbal din data de 
13.11.2016 întocmit de organele de poliţie, ora indicată de sistemul de înregistrare este decalată cu o 
oră, astfel că, deşi în procesele-verbale sunt consemnate orele 06:28 – 06:30 ş.a.m.d., în fapt 
evenimentele cercetate s-au petrecut la orele 05:28 - 05:30 ş.a.m.d.), s-a purtat o discuţie paşnică 
între inculpat şi lucrătorul de jandarmerie. În cadrul discuţiei, inculpatul i-a spus lui [...] că este 
fratele lui [...] şi că vrea să afle ce s-a întâmplat cu fratele său. [...] i-a comunicat inculpatului că 
fratele său fusese implicat într-un prezumtiv scandal la localul [...] din Constanţa şi că în acel 
moment se afla în sediul Secţiei 3 Poliţie în vederea întocmirii unui proces-verbal de către poliţişti cu 
privire la cele întâmplate. Totodată, [...] le-a solicitat inculpatului şi celorlalte persoane să aştepte 
afară, spunându-le că [...] va ieşi în scurt timp, după care a intrat înapoi în curtea IPJ Constanţa. 
Toată discuţia s-a purtat pe un ton calm şi civilizat. Imediat după aceasta, între orele 05:32 – 05:33, 
în faţa porţii de acces a ieşit lucrătorul de poliţie [...], şi între acesta şi [...] şi celelalte trei persoane 
fiind purtată o discuţie paşnică. După aceasta, la orele 05:40, inculpatul [...] s-a urcat în autoturismul 
marca BMW cu care venise şi a plecat la volanul acestuia, virând stânga pe B-dul Mamaia.  

 După ce li s-a comunicat de către lucrătorii de poliţie că sunt liberi să plece, inculpaţii [...] şi 
[...] au ieşit din curtea IPJ Constanţa. [...] a ieşit pe poarta de acces nr. 2 la orele 06:51 după care, la 
scurt timp, a ieşit şi [...]. Cei doi, după ce au ieşit, au rămas în faţa porţii de acces, acestora 
alăturându-li-se alte persoane de sex masculin care îi aşteptaseră în faţa porţii, printre care şi martorii 
[...] şi [...]. Imediat după ce a ieşit pe poartă, [...] a continuat să reclame faptul că fusese lovit de către 
lucrătorul de jandarmerie [...] şi le-a spus, atât celor care se aflau cu el cât şi lucrătorilor de poliţie şi 
jandarmerie care stăteau lângă poartă că el nu va pleca de acolo până nu va veni o ambulanţă. Tot în 
aceste împrejurări, aşa cum rezultă din declaraţia inculpatului [...] coroborată cu cea a martorului 
[...], [...] l-a sunat pe fratele său [...] şi i-a spus acestuia să vină deoarece se află la Secţia 3 şi fusese 
bătut de către poliţişti.  

 La orele 06:01, [...] s-a urcat în autoturismul marca Porsche Panamera cu nr. de înmatriculare 
[...] cu care venise martorul [...], împreună cu acesta din urmă şi cu martorul [...], cei doi martori 
urcându-se pe locurile din faţă iar inculpatul pe bancheta din spate. După ce, iniţial, a intenţionat să 



 
 

95

se urce şi el pe bancheta din spate a autoturismului Porsche Panamera, inculpatul [...] a renunţat la 
aceasta şi a plecat pe jos, pe strada … înspre B-dul … însoţit de o altă persoană de sex masculin 
dintre cei care se aflaseră în faţa porţii împreună cu cei doi inculpaţi. Imediat după aceasta, martorul 
[...], aflat la volanul autoturismului Porsche Panamera, a întors maşina intenţionând să plece înspre 
B-dul …. Tot în acest moment, în faţa porţii de acces în curtea IPJ Constanţa a oprit autoturismul 
marca BMW cu nr. de înmatriculare [...] condus de inculpatul [...], autoturism care imediat  anterior 
intrase pe strada … dinspre B-dul ….        

  După ce a oprit în faţa porţii de acces, inculpatul [...] s-a dat jos din autoturism şi a intrat în 
curtea IPJ Constanţa, fiind urmat îndeaproape de către martorii [...] şi [...]. La scurt timp după ce 
inculpatul [...] şi cei doi martori au intrat în curtea pe poarta de acces, în curtea IPJ Constanţa a intrat 
după ei şi inculpatul [...] care, în timp ce se deplasa pe jos pe strada Renaşterii înspre B-dul Mamaia 
şi observând autoturismul BMW al inculpatului, s-a întors către poarta de acces nr. 2. Aici, imediat 
după poarta de acces în curtea unităţii, [...] s-a îndreptat către lucrătorul de jandarmerie [...] care se 
afla pe scările din faţa intrării în Secţia 3 Poliţie şi, adresându-i-se acestuia şi apropiindu-se până la 
limita contactului fizic, l-a ameninţat spunându-i că o să îl omoare, o să îi taie tendoanele şi că îi va 
găsi şi îi va tăia şi pe membrii familiei lucrătorului de jandarmerie. Tot în aceste împrejurări şi în 
timp ce îşi rostea ameninţările, [...] se uita către [...] şi făcea referire în mod direct la acesta, 
spunându-i „tu ăla mic”, „piticule” şi „nu te uiţi la tine că eşti mic ?”   

 Faţă de acestea, jandarmi şi lucrătorii de poliţie care se aflau lângă [...] şi în apropierea 
acestuia au intervenit şi i-au scos din curtea unităţii de poliţie pe [...] şi pe cei trei care îl însoţeau şi 
care intraseră împreună cu acesta în curte.  

 După ce a fost scos din curte, inculpatul [...] a continuat să se manifeste agresiv verbal, 
adresându-se către lucrătorii de poliţie şi jandarmerie aflaţi acolo şi spunând că vor vedea ei şi că nu 
va rămâne aşa deoarece se luaseră de fratele lui şi, în acelaşi timp, încercând să treacă de aceştia şi să 
ajungă la poarta de acces în curtea IPJ Constanţa. În aceste împrejurări, inculpatul [...] s-a interpus 
între inculpatul [...] şi lucrătorii de poliţie şi jandarmerie, încercând să îl oprească pe acesta din urmă, 
moment în care [...] l-a împins cu mâinile pe [...] şi şi-a continuat atitudinea agresivă verbal. 

 Tot în aceste împrejurări, inculpatul [...] şi martorul [...] şi-au dat jos de pe ei vestele cu care 
erau îmbrăcaţi şi s-au îndreptat către lucrătorii de poliţie şi jandarmerie aflaţi în faţa porţii de acces, 
având o ţinută şi atitudine fizică vizibil agresive şi invitându-i pe aceştia să se bată cu ei şi 
îndemnându-i în acelaşi timp şi pe ceilalţi care îi însoţeau să se bată cu poliţiştii şi jandarmii. În 
aceste condiţii, lucrătorul de jandarmerie [...] i-a somat să rămână pe loc, spunându-le că altfel va 
folosi armamentul şi mijloacele din dotare, inculpaţii şi cei care îi însoţeau retrăgându-se spre 
maşinile lor.     

 [...] s-a urcat la volanul autoturismului marca BMW cu nr. de înmatriculare [...], pe locul din 
dreapta-faţă a maşinii urcându-se inculpatul [...]. Inculpatul [...] împreună cu martorii [...] şi [...] s-au 
urcat în autoturismul Porsche Panamera cu nr. de înmatriculare [...], la volanul autoturismului 
aflându-se [...].  

 În aceste condiţii, din curtea IPJ Constanţa a ieşit lucrătorul de poliţie [...], care le-a solicitat 
celorlalţi poliţişti şi jandarmi aflaţi acolo să facă un cordon în faţa maşinii BMW conduse de 
inculpatul [...] şi să îi scoată din autoturism pe ocupanţi. Lucrătorii de poliţie şi jandarmerie prezenţi 
de faţă au dat curs solicitării, scoţându-i din maşină pe [...] şi [...], imobilizându-i şi conducându-i în 
sediul Secţiei 3 Poliţie.  

  Imediat după ce lucrătorii de poliţie şi jandarmerie au oprit autoturismul BMW în care se 
aflau [...] şi [...] şi i-au scos afară pe ocupanţi, inculpatul [...] a coborât din autoturismul Porsche 
Panamera şi s-a îndreptat către locul în care se afla fratele său, martorii [...] şi [...] plecând de la faţa 
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locului cu autoturismul Porsche Panamera. [...] a fost şi el condus de către jandarmi în sediul Secţiei 
3 Poliţie. 

 În urma acestor evenimente, lucrătorul de jandarmerie [...] a formulat plângere sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de ultraj, Secţia 3 Poliţie sesizând Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.  

 Situaţia de fapt reţinută se probează cu declaraţiile din datele de 13.11.2016, 05.12.2016 şi 
07.12.2016 ale persoanei vătămate [...], procesul-verbal de constatare din data de 13.11.2016 încheiat 
de către lucrătorii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Constanţa, procesul-verbal de constatare din data de 
13.11.2016 încheiat de către lucrătorii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmerie Constanţa, 
procesul-verbal din data de 13.11.2016 al Secţiei 3 Poliţie Constanţa de redare a conţinutului 
înregistrărilor video surprinse de camerele de filmat montate în zona adiacentă porţii de acces nr. 2 a 
IPJ Constanţa cu planşa foto anexă, procesul-verbal din data de 07.12.2016 al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Constanţa de completare şi rectificare a celor consemnate în procesul-verbal din 
data de 13.11.2016 al Secţiei 3 Poliţie Constanţa anterior menţionat, declaraţiile martorilor [...], [...], 
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...], coroborate cu parte din declaraţiile 
inculpaţilor [...], [...] şi [...].  

Cele reţinute privind adresarea de ameninţări de către inculpatul [...] lucrătorului de 
jandarmerie [...] rezultă în special din declaraţiile persoanei vătămate şi din cele ale martorilor [...], 
[...], [...], [...], [...], [...] şi [...].     

 S-au înlăturat ca fiind neadevărate parte din declaraţiile martorilor  [...] şi [...] prin care 
aceştia au arătat că au auzit tot ce [...] a spus după ce a pătruns în curtea IPJ Constanţa şi că acesta 
din urmă doar a întrebat de ce a fost bătut fratele lui şi nu a adus ameninţări nimănui, deoarece nu se 
coroborează cu restul probatoriului administrat sus-indicat. De altfel, declaraţiile acestor doi martori 
nici nu prezintă credibilitate dat fiind aspectele care se pot observa din vizionarea înregistrărilor 
video surprinse. Astfel, cu privire la martorul [...] se poate constata că acesta, alături de martorul [...], 
după ce au fost scoşi din curtea unităţii de poliţie, au adoptat o atitudine vădit contrară legii şi de tip 
huliganic, sărind practic la bătaie la lucrătorii de poliţie şi jandarmerie fără să le fie dat nici un motiv, 
doar observându-l pe inculpatul [...] că se îndreaptă înspre poliţişti şi jandarmi. Aceste acte nu au fost 
recunoscute de către cei doi în declaraţiile date, fapt ce duce la concluzia că declaraţiile acestora nu 
sunt tocmai sincere. Există de asemenea şi posibilitatea ca cei doi, dat fiind condiţiile în care faptele 
au fost săvârşite, să nu fi perceput în totalitate cele spuse de [...] şi să fi declarat că au auzit tot. 

Se poate constata, de altfel, că nici declaraţiile lucrătorilor de poliţie şi jandarmerie audiaţi nu 
sunt întru totul convergente, mai ales în privinţa faptelor săvârşite de inculpaţii [...] şi [...] şi cu 
oarecare deosebiri în privinţa faptelor inculpatului [...]. Aceste deosebiri în modul de redare a 
faptelor sunt explicate însă prin împrejurările şi condiţiile în care au fost percepute – într-o 
aglomeraţie de persoane ce se crease cu ocazia intrării celor patru în incinta IPJ Constanţa, în 
condiţiile în care majoritatea celor care îl însoţeau pe [...] au început să adreseze diferite acuze şi 
injurii organelor de ordine iar lucrătorii de poliţie şi jandarmerie le-au cerut să iasă afară din curte, 
fiind creată astfel o stare generală de zgomot, precum şi în condiţii de luminozitate redusă, afară fiind 
noapte. Astfel se explică şi faptul că majoritatea poliţiştilor şi jandarmilor care s-au aflat acolo şi au 
perceput evenimentele şi-au focusat atenţia şi, în consecinţă, au redat cu mai mare acurateţe acţiunile 
şi cuvintele inculpatului [...]. Aceasta deoarece, el fiind cel care a intrat primul în curte şi a declanşat 
incidentul, a putut fi perceput înainte de a se crea aglomerarea de poliţişti şi jandarmi în jurul celor 
patru persoane care intraseră în curtea IPJ Constanţa şi înainte ca şi ceilalţi care se aflau cu [...] să 
înceapă să adreseze diverse cuvinte organelor de ordine. Dealtfel, tot cu relevanţă deosebită din 
punct de vedere al aprecierii probelor, trebuie subliniat şi faptul că, aşa cum rezultă din majoritatea 
declaraţilor poliţiştilor şi jandarmilor audiaţi, [...] a fost cel mai vocal dintre cei care intraseră în 
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curte, deci a putut fi auzit cel mai bine, fără să fie confundat, fiind dealtfel individualizat ca fiind 
primul care a intrat în curte, după cum am mai arătat.    

Fiind audiat, inculpatul [...] a arătat că a intrat pe poartă având buletinul în mână şi 
prezentându-l, spunând în acelaşi timp că este fratele lui [...] şi că a venit să vadă ce se întâmplase cu 
acesta, după care s-a dus spre jandarmii aflaţi în curte tot având buletinul în mână. Inculpatul a mai 
arătat că nu a adus ameninţări nici unui lucrător de poliţie sau jandarmerie în aceste împrejurări şi că, 
înainte de a pătrunde în curtea unităţii de poliţie, nu îl observase pe fratele său care se afla lângă gard 
şi că a crezut că acesta se afla în interiorul sediului unităţii de poliţie. Cele menţionate de inculpat cu 
privire la faptul că a pătruns în curtea IPJ Constanţa având buletinul în mână şi arătând că este fratele 
lui [...] sunt adevărate, dat fiind coroborarea dintre declaraţiile inculpatului, imaginile înregistrate de 
camerele video care surprind interiorul porţii de acces în momentul în care inculpatul în curtea IPJ 
Constanţa cu cele ale martorului [...]. Acest aspect nu este însă de natură a înlătura cele reţinute 
privind faptul că inculpatul, imediat după ce a pătruns pe poarta de acces având buletinul în mână şi 
prezentându-se ca fiind fratele lui [...], s-a îndreptat înspre lucrătorul de jandarmerie [...] şi a început 
să îl ameninţe.       

 În afară de faptul stabilit că lui [...] îi fusese comunicat anterior telefonic chiar de către [...] că 
acesta din urmă fusese bătut, nu rezultă cu claritate, din probele administrate, cine i-a comunicat lui 
[...] că fratele său fusese bătut de [...], individualizat în cadrul ameninţărilor ca fiind „jandarmul ăla 
mic”. Cert este că, anterior momentului în care a intrat în curtea unităţii de poliţie, lui [...] îi fusese 
comunicat că fratele său fusese bătut de „jandarmul ăla mic” iar imediat după ce a pătruns în curte, 
inculpatul l-a observat pe [...] stând pe scările de la intrarea în Secţia 3 Poliţie. Nu are relevanţă dacă 
[...] a intrat în curtea unităţii de poliţie special pentru a-l căuta pe [...] sau dacă, după ce a intrat în 
curte pentru a vedea unde este fratele său, l-a observat pe [...] şi atunci, pe moment, a adoptat 
hotărârea de a-l ameninţa. Cert este că ameninţările au fost îndreptate împotriva lui [...], 
individualizat de către inculpat atât prin adresarea directă „nu te uiţi la tine că eşti mic ?”  cât şi prin 
apropierea de acesta până la limita contactului fizic în momentul în care îşi rostea ameninţările. 

 Un alt aspect probator care trebuie menţionat este şi faptul că, chiar dacă din vizionarea 
imaginilor înregistrate de camerele video care surprind exteriorul porţii de acces în momentul în care 
inculpatul în curtea IPJ Constanţa, există posibilitatea ca [...], înainte de a intra în curtea IPJ 
Constanţa, să fi crezut într-adevăr că fratele său se află înăuntru dat fiind că la acest moment [...] se 
afla în autoturismul Porsche Panamera şi a ieşit ulterior, nu sunt verosimile cele arătate de [...] în 
sensul că a intrat în incinta unităţii de poliţie doar cu scopul de a-l găsi pe fratele său. Aceasta 
deoarece, după cum se poate observa tot din aceleaşi înregistrări video, după ce a fost scos din curtea 
IPJ Constanţa iar fratele său [...] s-a interpus între el şi lucrătorii de poliţie şi jandarmerie, deci 
inculpatul îl observase pe fratele său, [...] a căutat să-l dea la o parte pe fratele său cu intenţia vădită 
de a trece de acesta şi de a se deplasa înapoi în curte IPJ Constanţa. Or, în aceste condiţii, rezultă că 
intenţia inculpatului [...] nu era doar de a-l găsi doar de a-l găsi pe fratele său, aşa cum a declarat.     
  

 Fiind audiat în calitate de persoană vătămată numitul [...], acesta a arătat nu are nici un fel de 
pretenţie materială în cauză.   

 Astfel, cu privire la numitul [...], se reţine în primul rând că, aşa cum rezultă chiar din 
declaraţiile persoanei vătămate [...], pe parcursul drumului până la Secţia 3 Poliţie Constanţa şi în 
timpul în care s-a aflat în această unitate, inculpatul i-a adresat doar cuvinte insultătoare şi 
provocatoare lucrătorului de jandarmerie, fără să-l ameninţe însă. Chiar dacă, din declaraţiile unor 
martori audiaţi, rezultă că în timpul în care s-a aflat în sala de instructaj, [...] i-a adus şi ameninţări 
numitului [...], în condiţiile în care persoana vătămată nu a perceput aceste ameninţări, neauzind sau 
fiind ieşită din încăpere, actele de ultraj nu şi-au produs efectul, deci nu au ajuns la cel căruia îi erau 
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adresate. Persoana vătămată arată în declaraţiile date că numitul [...] a intrat împreună cu fratele său 
[...] în curtea IPJ Constanţa şi în aceste împrejurări i-a adresat ameninţări, acestea fiind singurele acte 
de ultraj reclamate de persoana vătămată ca fiind săvârşite de [...]. Or, după cum se poate constata 
din vizionarea înregistrărilor video, aspecte consemnate şi în procesul-verbal din data de 07.12.2016 
al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa după ce la orele 05:51 a ieşit din curtea IPJ 
Constanţa, [...] nu a mai intrat aici până în momentul în care a fost condus de către lucrătorii de 
jandarmerie, deci după ce fratele său săvârşise actele de ultraj şi fusese scos din curtea unităţii. Faţă 
de acestea, se va dispune soluţia clasării faţă de numitul [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
ultraj, prev. de art. 257 alin. 1, 4 C.pen. rap. la art. 206 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen. 
cu reţinerea incidenţei cazului prevăzut de art. 16 lit. b C.pr.pen. – fapta nu este prevăzută de legea 
penală.    

 Cu privire la numitul [...], din probele administrate rezultă că, până la momentul în care intrat 
în curtea IPJ Constanţa la scurt timp după inculpatul [...], acesta a fost calm fără să adreseze nici un 
fel de injurii sau provocări organelor de ordine. Abia după acest moment, aşa cum rezultă atât din 
declaraţiile lucrătorilor de poliţie şi jandarmerie, acesta a adoptat o atitudine agresivă, aducând injurii 
şi provocând la altercaţie jandarmii şi poliţiştii aflaţi la faţa locului. Din declaraţiile numitului [...] 
rezultă însă că acesta a perceput trei persoane care au intrat în curtea IPJ Constanţa şi i-au adus 
ameninţări – [...] însoţit de alte două persoane cu privire la care [...] a arătat că erau [...] şi [...]. Din 
vizionarea înregistrărilor rezultă însă că [...] a intrat ultimul în curtea IPJ Constanţa, la destul de mult 
timp după [...] şi martorii [...] şi [...]. [...] nu face referire la o a patra persoană pe care ar fi observat-o 
ca intrând în curtea IPJ Constanţa. Este posibil, aşa cum s-a petrecut şi în cazul actelor reclamate în 
privinţa numitului [...], ca [...] să-l fi confundat pe [...] cu unul din cei doi martori (această concluzie 
este pertinentă deoarece, aşa cum se poate observa din înregistrările video, ţinutele şi constituţiile 
fizice ale numiţilor [...] şi [...] sunt asemănătoare). Având în vedere cele expuse se naşte un dubiu în 
privinţa naturii actelor săvârşite de numitul [...], respectiv dacă au fost acte explicite de ameninţare 
sau au constat doar în ofense, injurii şi provocări la adresa lucrătorului de jandarmerie. Faţă de 
acestea, se va dispune soluţia clasării faţă de numitul [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj, 
prev. de art. 257 alin. 1, 4 C.pen. rap. la art. 206 alin. 1 C.pen. cu reţinerea incidenţei cazului 
prevăzut de art. 16 lit. b C.pr.pen. – fapta nu este prevăzută de legea penală. 

Având în vedere faptul că, în declaraţiile date în cauză, numitul [...] a arătat că a fost agresat 
de către lucrătorul de jandarmerie [...] în timpul în care s-a aflat în autospeciala jandarmeriei, pe 
drumul către Secţia 3 Poliţie Constanţa şi din verificările efectuate nu a rezultat existenţa unei 
plângeri formulate separat, prin prezenta se va dispune disjungerea cauzei în vederea efectuării de 
cercetări faţă de lucrătorul de jandarmerie [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, 
prev. de art. 296 alin. 2 C.pen. rap. la art. 193 alin. 1 C.pen. şi declinarea cauzei disjunse către 
Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti ca fiind competent dat fiind calitatea de 
militar a persoanei cercetate.   

 Din declaraţiile inculpatului rezultă că acesta s-a prezentat la sediul secţiei de poliţie întrucât 
a fost sunat de o persoană cu privire la faptul că fratele acestuia martorul [...] în urma unei altercaţii a 
fost transportat pentru a da declaraţii şi este bătut . La momentul când a ajuns la sediul secţiei de 
poliţie , s-a legitimat şi l-a observat pe martorul  [...] şi întrucât ştia că este condamnat cu suspendare 
a purtat o discuţie cu acesta pe tema motivului pentru care se află la sediul secţiei de poliţie, 
mustrându-l iar persoanele care mai erau prezente au început să se certe cu lucrătorii de poliţie . Au 
plecat, s-au urcat în două autoturisme diferite , a intenţionat să întoarcă autoturismul , a coborât de 
bună voie , li s-au pus cătuşile, a fost ameninţat cu bătaia de către lucrătorii de poliţie. A menţionat 
că a solicitat relaţii cu privire la motivul pentru care se află fratele acestuia la sediul secţiei de poliţie, 
s-a discutat pe un ton mai ridicat, a avut loc un schimb de replici, în exteriorul secţiei, mai multe 
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persoane din cadrul lucrătorilor de poliţie/ jandarmerie i-au întrebat “aţi venit să ne bateţi, ce căutaţi 
aici ” , a intrat în curtea secţiei de poliţie întrucât iniţial nu l-a observat pe martorul [...] , nu s-a 
întâlnit cu persoana vătămată , nu a agresat vreun lucrător de poliţie şi nu a adresat injurii .   

 Declaraţia inculpatului este susţinută de către declaraţiile martorilor  [...], [...] şi [...]. 
 Se constată că, deşi declaraţiile martorilor sunt contradictorii, acestea coincid în următoarea 

împrejurare: A existat un moment în care inculpatul a interacţionat cu persoana vătămată, s-a aflat în 
sediul secţiei de poliţie împreună cu alte două persoane, l-a observat pe martorul [...] şi a discutat cu 
acesta în sensul că l-a admonestat cu privire la motivele pentru care se află la sediul secţiei de poliţie, 
l-a certat în acest sens, a părăsit secţia de poliţie, s-a urcat în autoturism, a intenţionat să plece şi a 
fost scos de către lucrătorii de poliţie iar un jandarm a scos pistolul.  

 Elementele de contradictorialitate vizează comportamentul inculpatului şi al persoanei 
vătămate lucrător în cadrul jandarmeriei, referitor la eventuale agresiuni fizice şi psihice. 
Împrejurarea că au fost adresate injurii şi au fost exercitate agresiuni persoanei vătămate în calitate 
de lucrător al jandarmeriei este confirmată de declaraţiile martorilor [...], [...], [...] care se 
coroborează cu declaraţia persoanei vătămate şi care confirmă situaţia de fapt reţinută în actul de 
sesizare care se mai coroborează şi conţinutul procesului - verbal de constatare din data de 
13.11.2016 încheiat de către lucrătorii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Constanţa, procesul-verbal de 
constatare din data de 13.11.2016 încheiat de către lucrătorii din cadrul Inspectoratului Judeţean de 
Jandarmerie Constanţa, procesul-verbal din data de 13.11.2016 al Secţiei 3 Poliţie Constanţa de 
redare a conţinutului înregistrărilor video surprinse de camerele de filmat montate în zona adiacentă 
porţii de acces nr. 2 a IPJ Constanţa cu planşa foto anexă, procesul-verbal din data de 07.12.2016 al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa de completare şi rectificare a celor consemnate în 
procesul-verbal din data de 13.11.2016 al Secţiei 3 Poliţie Constanţa precum şi cu declaraţiile 
martorilor reţinute în faza de urmărire penală.  

 La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, instanţa a avut în vedere criteriile generale 
de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen.; inculpatul a săvârşit infracţiunea fără a ţine cont de 
faptul că persoana vătămată era angajat al statului şi purta însemnele oficiale ale acestuia, s-au adus 
atingere şi bunelor moravuri şi a fost produs scandal public, aducând atingere şi creând o stare de 
pericol pentru convieţuirea socială, iar prin activitatea inculpatului se creează şi indignarea, revolta 
publică evidentă, generalizată, colectivă, produsă în momentul adresării ameninţărilor şi injuriilor 
către persoana vătămată întrucât prin natura activităţii desfăşurate de către persoana vătămată şi prin 
atitudinea inculpatului se naşte un climat de insecuritate atât în rândul cetăţenilor, cât şi faţă de 
ordinea publică  şi chiar a persoanelor chemate să îşi dea concursul în exercitarea atribuţiilor statului. 

Cu privire la persoana inculpatului se constată că inculpatul a abordat o atitudine de 
colaborare cu organele judiciare însă parţial sinceră în faţa instanţei şi a organelor judiciare, a fost 
anterior condamnat pentru mai multe infracţiuni încă din anul 2000 pentru fapte de furt calificat, în 
anul 2004 pentru altă faptă de furt calificat, iar în anul 2013 pentru 3 infracţiuni de vătămare 
corporală, ceea ce denotă faptul că inculpatul deşi anterior sancţionat nu a adoptat o atitudine de 
natură a-l determina să evite un astfel de conflict precum este infracţiunea de ultraj reţinută în sarcina 
inculpatului. 

 Împotriva sentinţei penale nr. 365/15.03.2017 pronunţată de Judecătoria Constanţa în 
dosarul penal nr. …/212/2016 au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi 
inculpatul [...]. 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a invocat nelegalitatea hotărârii primei instanţe, 
întrucât nu a fost pronunţată una din soluţiile prev. de art. 396 alin. 1 Cod procedură penală, ci doar a 
fost stabilită amenda penală; se mai invocă greşita individualizare a pedepsei, cu solicitarea de 
aplicare a pedepsei închisorii, în raport cu gravitatea crescută a faptei şi persoana inculpatului.  
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 Inculpatul [...] a solicitat trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, cu motivarea că nu 
a avut loc o cercetare judecătorească efectivă, în condiţiile în care nu au fost readministrate probele 
din faza de urmărire penală, deşi au fost contestate de inculpat; în subsidiar, s-a solicitat achitarea 
inculpatului, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, întrucât fapta comisă nu 
întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii, nefiind o acţiune de ameninţare.  

 Examinând sentinţa penală apelată prin prisma criticilor formulate de apelanţi, precum şi 
din oficiu, conform art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată că apelurile sunt fondate. 

 Inculpatul [...] a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj prev. de art. 257 
alin. 1, 4 Cod penal raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal  cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal. 

Atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată inculpatul [...] a negat săvârşirea 
infracţiunilor reţinute în sarcina sa.  

Curtea constată că prima instanţă nu a readministrat integral mijloacele de probă administrate 
în faza de urmărire penală, limitându-se la audierea inculpatului, a persoanei vătămate şi a şase 
martori, trei propuşi de inculpat şi trei dintre cei propuşi prin rechizitoriu, cu toate că prin 
rechizitoriu fuseseră nominalizaţi 16 martori, audiaţi în cursul urmăririi penale. 

La termenul din 10.03.2017 inculpatul a propus audierea a trei martori – [...], [...], [...], iar 
procurorul a solicitat audierea a trei martori dintre cei indicaţi în rechizitoriu - [...], [...], [...]. Prima 
instanţă a încuviinţat audierea acestor martori, care a avut loc la următorul termen din 10.04.2017. 

Tot la termenul din 10.04.2017, inculpatul [...] a solicitat reaudierea tuturor martorilor 
menţionaţi în rechizitoriu, iar prima instanţă a precizat că s-a pronunţat cu privire la acest aspect la 
termenul anterior şi a respins solicitarea inculpatului. 

Curtea constată însă că prima instanţă nu a dispus nicio măsură, la termenul din 10.03.2017, 
cu privire la readministrarea probelor din faza de urmărire penală, ci doar a încuviinţat audierea a 
şase martori, trei fiind dintre cei indicaţi de acuzare.   

Curtea constată că prima instanţă a administrat într-o foarte mică măsură probele din faza de 
urmărire penală, deşi acestea au fost contestate, iar din considerentele hotărârii rezultă că prima 
instanţă şi-a întemeiat hotărârea inclusiv pe declaraţiile martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale, 
dar a căror audiere nemijlocită a fost refuzată. 

Conform art.  374 alin. 7 Cod procedură penală, probele administrate în cursul urmăririi 
penale şi necontestate de părţi nu se readministrează în cursul cercetării judecătoreşti; acestea sunt 
puse în dezbaterea contradictorie a părţilor şi sunt avute în vedere de instanţă la deliberare. 

Conform art. 8 Cod procedură penală, organele judiciare au obligaţia de a desfăşura urmărirea 
penală şi judecata cu respectarea garanţiilor procesuale şi a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor 
procesuali, astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele care constituie infracţiuni, 
nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit o 
infracţiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen rezonabil. 

 În art. 376 Cod procedură penală, aplicabil în cazul în care nu se recunoaşte învinuirea şi se 
contestă probele, se prevede că instanţa are obligaţia de a efectua cercetarea judecătorească, audiind 
inculpatul, persoana vătămată, partea civilă, precum şi celelalte probe încuviinţate, în cazul de faţă 
fiind în discuţie martorii propuşi prin rechizitoriu. 

Curtea constată că în mod greşit prima instanţă nu a procedat la readministrarea tuturor 
mijloacelor de probă administrate în faza de judecată, afectând substanţial dreptul la apărare al 
inculpatului [...], în condiţiile în care readministrarea probelor în cursul cercetării judecătoreşti 
constituie o componentă a dreptului la un proces echitabil, principiu care este consacrat de art. 8 Cod 
procedură penală şi art. 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 
Libertăţilor Fundamentale. 
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În art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 
Libertăţilor Fundamentale se prevede că „orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod 
echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, 
instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, 
fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să 
fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe 
întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al 
securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii 
private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă 
când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei”. 

O componentă a dreptului la un proces echitabil îl constituie principiul nemijlocirii, care 
include şi readministrarea în faţa instanţei a probelor administrate în cursul urmăririi penale. 

În numeroase hotărâri pronunţate împotriva României (de exemplu: cauzele Beraru 
împotriva României, Cutean împotriva României) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit 
că „un aspect important al unui proces penal echitabil este posibilitatea pe care o are inculpatul de 
a fi confruntat cu martorii în prezenţa judecătorului care, în cele din urmă, se pronunţă asupra 
cauzei. Principiul nemijlocirii este o garanţie importantă în procesul penal în cadrul căruia 
observaţiile făcute de instanţă cu privire la comportamentul şi credibilitatea unui martor pot avea 
consecinţe importante pentru inculpat”. 

Necesitatea respectării principiului nemijlocirii şi readministrarea probelor în faţa instanţei a 
fost subliniată în mod constant în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. În cauza 
Colozza contra Italia s-a precizat că „deşi acest lucru nu este în mod expres menţionat în paragraful 1 
al articolului 6, obiectul şi scopul articolului în ansamblu arată că o persoană „acuzată în materie 
penală" are dreptul să ia parte la audieri. Mai mult, subparagrafele (c), (d) şi (e) ale paragrafului 3 
garantează „oricărui acuzat" dreptul de a se apăra „el însuşi", „de a întreba sau solicita audierea 
martorilor" şi „de a fi asistat gratuit de un interpret dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la 
audiere" şi este dificil de stabilit cum îşi poate exercita persoana în cauză aceste drepturi fără a fi 
prezentă”. 

Garanţia unui proces echitabil se compune dintr-o serie de drepturi distincte, cum ar fi cele 
privind o instanţă imparţială şi independentă, judecata publică sau termenul rezonabil de desfăşurare. 
Pentru unele dintre aceste drepturi se poate admite renunţarea ( de exemplu, în ceea ce priveşte 
publicitatea procedurii, aşa cum s-a reţinut în cazul Albert şi Le Compte contra Belgiei), însă, în 
schimb, altele formează însăşi esenţa noţiunii de “proces echitabil”, acesta neexistând în absenţa lor. 
Astfel este cerinţa privind o instanţă imparţială şi independentă, la care nu se poate renunţa. 

Importanţa deosebită care îi este atribuită  dreptului la un proces echitabil într-o societate 
democratică face ca însăşi renunţarea la el de către beneficiar să fie supusă unor condiţii, fără de care 
ea nu poate fi considerată validă.  

Din analiza hotărârilor Deweer contra Belgie; Neumeister contra Austria;  Le Compte, Van 
Leuven şi De Meyere; Albert şi Le Compte; Colozza contra Italiei se constată că două sunt cerinţele 
pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului le consideră necesare pentru ca o astfel de renunţare 
să poată produce efecte: prima dintre ele vizează libertatea actului de voinţă, în sensul de a nu fi fost 
exercitată nici o constrângere asupra beneficiarului dreptului, iar cea de-a doua, lipsa echivocului. 
Potrivit jurisprudenţei stabilite de Curte, renunţarea la exercitarea unui drept garantat de Convenţie 
trebuie stabilită într-o manieră neechivocă, această condiţie interesând cauza de faţă. 

Inculpatul [...] nu a renunţat la dreptul de  a solicita readministrarea mijloacelor de probă din 
faza de urmărire penală, dimpotrivă a indicat explicit că nu doreşte să fie judecat pe baza probelor 
administrate în faza de urmărire penală, precizare ignorată de prima instanţă. În apel inculpatul a 
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solicitat audierea unor martori menţionaţi în rechizitoriu, reconfirmând că nu doreşte să fie judecat pe 
baza probelor administrate în faza de urmărire penală. 

Prima instanţa trebuia să judece cauza potrivit procedurii de drept comun, cu parcurgerea 
tuturor etapelor judecăţii în primă instanţă şi cu respectarea tuturor principiilor specifice acestei faze 
procesuale, consacrate de art. 351 Cod procedură penală.  

Potrivit art. 351 Cod procedură penală judecata cauzei se desfăşoară în şedinţă, oral, 
nemijlocit şi în contradictoriu. Aceste principii care guvernează faza de judecată îşi găsesc aplicarea 
în reglementarea judecăţii cauzei în primă instanţă. Astfel, instanţa are obligaţia de a proceda la 
audierea inculpatului şi a martorilor, în acest fel fiind respectate principiile nemijlocirii şi 
contradictorialităţii. 

Modalitatea în care a procedat prima instanţă nu poate echivala cu o soluţionare efectivă  a 
cauzei, judecata având un caracter pur formal, care nu corespunde exigenţelor regulilor de bază ale 
procesului penal, astfel că se impune rejudecarea cauzei de prima instanţă. Totodată, în condiţiile în 
care legea procesual penală prevede două grade de jurisdicţie, este necesar ca judecata să parcurgă 
toate etapele procesuale, pentru a nu priva inculpatul de un grad de jurisdicţie, prin soluţionarea 
cauzei direct de instanţa de apel, după readministrarea probelor în apel. 

 Instanţa de apel nu ar putea substitui integral faza de judecată care ar fi trebuit să aibă loc în 
primă instanţă, deoarece o astfel de soluţie ar determina eliminarea artificială a unui grad de 
jurisdicţie, în defavoarea intereselor procesuale ale inculpaţilor, pentru care legislaţia procesuală 
prevede parcurgerea a două grade de jurisdicţie. 

Neregularitatea constatată de curte nu se regăseşte printre cele prev. de art. 281 C. pr. pen. 
care, conform art. 421 pct. 2 lit. b C. Pr. Pen, permit trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe. 
Cu toate acestea, în condiţiile în care nu a avut loc o judecată propriu-zisă în faţa primei instanţe, 
pentru a nu priva inculpaţii de un grad de jurisdicţie prin judecarea cauzei de instanţa de apel, după 
readministrarea tuturor probelor,  se impune desfiinţarea sentinţei penale şi rejudecarea cauzei de 
prima instanţă, în vederea soluţionării fondului cauzei cu respectarea garanţiilor procesuale conferite 
părţilor de Codul de procedură penală. Hotărârea instanţei de apel este definitivă, potrivit art. 552 
Cod procedură penală şi prin urmare nu există o altă instanţă de judecată care poate examina 
legalitatea şi temeinicia hotărârii pronunţate de către instanţa de apel care a administrat şi interpretat 
probele administrate nemijlocit pentru prima oară, în condiţiile în care instanţa de fond nu a 
administrat nemijlocit toate probele necesare. 

Dublul grad de jurisdicţie este un drept recunoscut în materie penală prin Protocolul nr. 7 al 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Acesta presupune că orice persoană declarată vinovată 
de săvârşirea unei infracţiuni de un tribunal, are dreptul de a cere examinarea hotărârii prin care i s-a 
stabilit vinovăţia de către o instanţă superioară ierarhic. Dublul grad de jurisdicţie vizează o judecare 
devolutivă a cauzei în faţa a două instanţe de judecată, una de fond, iar cea de-a doua, de control 
judiciar. În primă instanţă nu a avut loc o judecată cu respectarea tuturor garanţiilor procedurale, 
astfel că în speţă primul grad de jurisdicţie nu poate fi luat în considerare, de aceea pentru 
respectarea dreptului la un proces echitabil şi asigurarea efectivă a două grade de jurisdicţie, conform 
art. 2 din Protocolul nr. 7 al Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, este justificată trimiterea 
cauzei spre rejudecare. 

 De altfel, dispoziţiile art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală obligă instanţa de apel să 
pronunţe o nouă hotărâre şi să procedeze potrivit dispoziţiilor privind judecata în fond, ceea ce duce 
la concluzia că noua hotărâre a instanţei de apel poate fi pronunţată numai pentru a substitui 
hotărârea anterioară a primei instanţe, dar care a fost pronunţată după desfăşurarea unei judecăţi ce a 
respectat dispoziţiile art. 349 şi urm. din Codul procedură penală. Hotărârea primei instanţe nu a 
urmat regulile menţionate, tocmai de aceea ar fi contrar spiritului legii în a impune instanţei de 
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control judiciar să judece direct în apel o cauză care nu a parcurs toate etapele judecăţii în prima 
instanţă. 

Curtea constată că inexistenţa unui al doilea grad de jurisdicţie sub aspectul interpretării şi 
administrării nemijlocite a probelor aduce atingere dreptului la un proces echitabil al inculpatului 
prev. de art.6 par.1 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, 
dreptul la un proces echitabil fiind în strânsă legătură cu dreptul la dublul grad de jurisdicţie în 
materie penală. 

Având în vedere aceste considerente, curtea reţine că  prima instanţă trebuie să  soluţioneze 
cauza conform procedurii de drept comun, cu respectarea principiilor oralităţii,  nemijlocirii şi 
contradictorialităţii, inclusiv sub aspect probator, ceea ce implică reaudierea martorilor ale căror 
declaraţii sunt considerate relevante şi necesare în stabilirea stării de fapt. 

Drept urmare, se impune cu necesitate desfiinţarea hotărârii primei instanţe şi trimiterea 
cauzei primei instanţe pentru a soluţiona cauza cu respectarea tuturor garanţiilor procesuale conferite 
părţilor, respectiv audierea nemijlocită a părţilor şi a martorilor, în măsura în care mijloacele de 
probă sunt pertinente, concludente şi utile cauzei. Prima instanţă nu este obligată să readministreze 
integral mijloacele de probă din faza de urmărire penală, dacă nu le apreciază pertinente, concludente 
şi utile cauzei, respectiv nu este obligată să reaudieze toţi martorii audiaţi în faza de urmărire penală, 
dar în acest caz nu se poate folosi de declaraţiile acestora din faza de urmărire penală, dacă sunt 
contestate în faza de judecată. 

La rejudecarea cauzei urmează a se avea în vedere şi celelalte critici formulate în apel de 
procuror şi inculpat, ce vizează fondul cauzei şi care nu se impune a mai fi analizate în apel. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală curtea va 
admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpatul [...] împotriva 
sentinţei penale nr. 365/15.03.2017 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 
…/212/2016. 

În baza art. 423 alin. 1 Cod procedură penală se va desfiinţa sentinţa penală apelată şi se va 
dispune rejudecarea cauzei de prima instanţă - Judecătoria Constanţa. 

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

În baza art. 424 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 399 alin. 10 Cod procedură 
penală şi art. 208 alin. 5 Cod procedură penală se va menţine măsura preventivă a controlului judiciar 
dispusă faţă de inculpatul [...] prin încheierea din data de 04.05.2017 pronunţată de Curtea de Apel 
Constanţa în dosarul nr. 34331/212/2016, apreciind că subzistă temeiurile care au determinat luarea 
măsurii controlului judiciar. 

Curtea constată că inculpatul a fost arestat preventiv în data de 14.11.2016, iar măsura a fost 
înlocuită cu controlul judiciar la data de 04.05.2017, perioadă de timp în care a fost finalizată 
urmărirea penală, a fost sesizată instanţa, prima instanţă a soluţionat cauza în primă instanţă, prin 
pronunţarea unei soluţii de condamnare la pedeapsa amenzii penale, în acest moment cauza fiind 
trimisă spre rejudecare primei instanţe. 

Curtea apreciază că menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar se impune în 
continuare, din perspectiva scopului măsurilor preventive, având în vedere natura şi gravitatea faptei 
imputate inculpatului, consecinţele infracţiunii, rezonanţa socială a infracţiunii, persoana 
inculpatului, care furt calificat, în anul 2004 pentru altă faptă de furt calificat, iar în anul 2013 pentru 
3 infracţiuni de vătămare corporală elemente care justifică menţinerea controlului judiciar asupra 
inculpatului.  

Curtea mai constată că inculpatul nu este supus acestei măsuri preventive de o lungă perioadă 
de timp, iar măsura preventivă este necesară, din perspectiva scopului prevăzut de art. 202 alin. 1 
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Cod procedură penală; trebuie observat că urmează a fi reluată integral cercetarea judecătorească, 
urmând a fi audiate persoane apropiate inculpatului, aşa încât supravegherea conduitei inculpatului 
este necesară, pentru a evita influenţarea negativă a cercetării judecătoreşti. 

Decizia penală nr. 838/P/15.09.2017 
Judecător redactor Marius Damian Mitea 

 
17. Solicitare revizuire în temeiul art. 453 alin. 1 lit. f) din Codul de 

procedură penală. Respingere. Circumscrierea posibilității de a beneficia de 
efectele deciziei de admitere a Curții Constituționale nr. 126/2016 sferei 
persoanelor care au declanșat acest control. 
 

În prezentul dosar este incidentă Decizia nr.126 din 3 martie 2016 a Curţii Constituționale, publicată 
în Monitorul Oficial nr.185 din 11.03.2016, prin care s-a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 453 
alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost 
invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională, reţinându-se că în reglementarea cazului de 
revizuire prevăzut de art.453 alin.(1) lit.f) din Codul de procedură penală posibilitatea de a beneficia de 
efectele deciziei de admitere a Curții este necesar a fi circumscrisă sferei persoanelor care au declanșat acest 
control, astfel că în ceea ce privește cauzele soluționate până la data publicării deciziei Curții Constituționale 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea unei dispoziţii dintr-
o lege sau o ordonanță a Guvernului și în care nu a fost dispusă sesizarea Curții Constituționale cu o excepție 
de neconstituţionalitate având acelaşi obiect (cum este şi cazul dosarului în care a fost condamnat revizuentul 
[...]), acestea reprezintă facta praeterita, de vreme ce cauzele au fost definitiv și irevocabil soluționate.  

 
Art. 453 lit. f) Cod procedură penală 

Decizia Curţii Constituționale nr. 126/2016 
 

Instanţa constată că prin sentinţa penală nr. 444 din data de 02.11.2016 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 1079/118/2016 s-a hotărât: 

„În baza art.459 alin.5 Cod procedură penală respinge ca inadmisibilă cererea formulată de 
revizuientul-condamnat [...] privind revizuirea sentinţei penale nr.49/30.01.2013 pronunţată în 
dosarul penal nr.4128/118/2011 al Tribunalului Constanţa, rămasă definitivă la data de 11.03.2015, 
prin dec.pen. nr.314/11.03.2015 a ÎCCJ, nefiind modificată în apel, prin dec. pen. 
nr.132/P/11.11.2013 a Curţii de Apel Constanţa. 
  În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă revizuientul-condamnat [...] la plata 
sumei de 1065 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.” 
 Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 Motivele invocate de către petentul-condamnat [...] în cererea de revizuire nu pot fi încadrate 
în niciunul din cazurile de revizuire enumerate în mod expres şi limitativ de legiuitor în cuprinsul 
art.453 Cod procedură penală. În cadrul acestei enumerări legale limitative şi exprese este 
inadmisibil orice al caz de revizuire, analogia nefiind permisă în materie penală, remarcând şi 
caracterul special al acestei proceduri. 

   Temeiul invocat în drept de condamnatul [...], respectiv art.453 alin.1, lit.f C.p.p. respectiv: 
„hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care, după ce hotărârea a devenit definitivă, a fost 
declarată neconstituţională ca urmare a admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate ridicate în 
acea cauză, în situaţia în care consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se 
producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate”, are în vedere expres 
această situaţie, cu toate condiţionările legale, inclusiv aspectul esenţial-condiţional ca să fie cazul 
admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate ridicate în acea cauză, ca atare doar în acea cauză, 
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deci cazul invocat nu este incident. Acelaşi caz de la art.453 lit.f C.p.p. nu este incident referitor la 
existenţa denunţului, nici prin raportare la Decizia nr.67/2015 invocată de revizuient, pentru motivele 
de mai sus. 

  Nu sunt îndeplinite nici condiţiile (cazurile) de revizure prevăzute la art.453 lit: a, b, c, d, e 
C.p.p. 

   Prin Decizia nr. LX/2007 ÎCCJ a admis recursul în interesul legii şi a arătat că: ”cererea de 
revizuire care se întemeiază pe alte motive decât cazurile prevăzute de art.394 C.p.p. din 1968, este 
inadmisibilă.” 

  Vechile cazuri de revizuire se reiau şi în actualul art.453 cu anumite completări, dar fără 
restrângerea acestora. 

   Art.459 alin.5 c.p.p. precizează expres că dacă instanţa constată neîndeplinirea condiţiilor 
impuse la alin.3 (care implică şi existenţa unuia dintre cazurile de revizuire permise de art.453 
c.p.p.), se dispune respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă. 

   Chiar dacă petentul [...] este nemulţumit de pedeapsa ce i s-a aplicat, apreciind că s-ar 
impune reevaluarea cuantumului acesteia, acest aspect nu reprezintă un caz de revizuire, enumerarea 
de la art.453 c.p.p. este strictă şi limitativă, cauza dedusă judecăţii a urmat toate gradele de jurisdicţie 
în dreptul intern şi s-a constatat vinovăţia acestuia, astfel că i s-a aplicat o pedeapsă, iar toate 
celelalte critici a avut ocazia şi a putut să le invoce în cursul judecăţii. 

 Având în vedere că s-a constatat că prezenta cerere de revizuire este inadmisibilă în principiu, 
instanţa nu mai poate trece la analizarea aspectelor de fond invocate de condamnat în referire la 
latura civilă, respectiv solicitarea de returnare a autoturismului marca Audi cu nr. [...]. 
 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel condamnatul revizuent [...]. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale condamnatului revizuent [...] s-a arătat că instanţa de 
fond a apreciat că nu este îndeplinit nici unul dintre cazurile de revizuire, dar s-a solicitat să se aibă 
în vedere, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei la instanţa de fond şi din cererea de revizuire, că 
sunt îndeplinite şi se poate dispune admiterea în principiu a cererii de revizuire, precizându-se că se 
referă la cazul de revizuire prevăzut de art. 453 lit. f) Cod procedură penală; în acest sens, s-a arătat 
că inculpatul a făcut un denunţ, la acel moment nu i se puteau aplica prevederile, însă ulterior, când a 
fost condamnat, prevederile art. 16 în ceea ce priveşte reducerea pedepsei, au fost declarate 
neconstituţionale şi apreciază că inculpatul putea beneficia de reducerea pedepsei în legătură cu 
denunţul formulat către DNA unde ulterior a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru infracţiunea 
săvârşită. 

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

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

Prin sentinţa penală nr. 49/30.01.2013 pronunţată în dosarul penal nr. …/118/2011 al 
Tribunalului Constanţa, nefiind modificată în apel prin dec. pen. nr. 132/P/11.11.2013 a Curţii de 
Apel Constanţa s-a hotărât cu privire la revizuentul [...]: 

„În baza art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.  art. 75 lit.a c.p şi 
art. 37 lit. b c.p.  ; 
      Condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 12 (doisprezece) ani închisoare pentru 
săvârsirea infractiunii de înselăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată. 
     În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; 
               Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a 
teza II şi b c.p. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. 
     În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.b si alin.21 lit.a si b C.pen. cu aplic art. 37 lit.b c.p. ; 
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     Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 10 (zece) ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de tâlhărie . 
     În baza art. 323 alin.1 C.pen. cu aplic art. 37 lit.b c.p. condamnă pe acelaşi inculpat la o 
pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârsirea infractiunii de asociere pentru 
săvârsirea de infractiuni. 

  În baza art. 33 lit. a – art. 34 lit. b c.p. ; 
     Dispune contopirea pedepselor cu închisoare aplicate astfel că inculpatul [...] execută 
pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 12 (doisprezece) ani închisoare. 
                În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; 
               Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a 
teza II şi b c.p. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. 

   În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; 
   Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b c.p. 
    În baza art. 88 c.p. deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestării preventive a 

inculpatului cu începere de la data de 30.10.2010 până la data de 16.03.2012.” 
Hotărârea pronunţată de către Tribunalul Constanţa a rămas definitivă la data de 11.03.2015 

prin decizia penală nr. 314/11.03.2015 a ÎCCJ, prin care s-a hotărât cu privire la revizuentul [...]: 
„Descontopeşte pedeapsa rezultantă, 12 ani închisoare, în pedepsele componente pe care le 

repune în individualitatea lor.  
În baza art.244 (3) Cod penal, cu referire la art.17 (2) şi art.16 (1) lit.g Cod procedură 

penală, încetează procesul penal pentru infracţiunea de înşelăciune, prevăzută de art.244 (2) Cod 
penal, cu aplicarea art.77 lit.a Cod penal, a art.41 (1) Cod penal (în dauna părţii vătămate SC [...] 
SRL, în cauză intervenind împăcarea părţilor.  

Reduce pedeapsa pentru art.47 Cod penal, raportat la art.244 (2) Cod penal, cu aplicarea 
art.77 lit.a Cod penal, a art. 41 (1) şi art.43 (5) Cod penal, de la 12 ani închisoare, la 3 ani şi 6 luni 
închisoare.  

Conform art. 67 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii 
drepturilor prevăzute de art.6 6 lit.a şi b Cod penal, pe durata de 2 ani.  

Conform art. 65 Cod penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 
lit.a şi b Cod penal ca pedeapsă accesorie.  

Reduce pedeapsa pentru infracţiunea prevăzută de art.233 (1), raportat la art.234 (1) lit.a şi 
d Cod penal, cu aplicarea art.41 (1) şi art.43 (5), art.77 lit.a, art.19 din Legea nr.682/2002, de la 10 
ani închisoare la 5 ani şi 3 luni închisoare. 

Reduce pedeapsa pentru infracţiunea prevăzută de art.367 (1) Cod penal, cu aplicarea art.41 
(1) şi art.43 (5), de la 4 ani închisoare, la 2 ani şi 6 luni închisoare.  

Conform art.38 (1), art.39 (1) lit.b, art.45 Cod penal, dispune contopirea pedepselor, 
executarea pedepsei cea mai grea, 5 ani şi 3 luni închisoare, la care se adaugă spor de 2 ani 
închisoare, inculpatul urmând să execute 7 ani şi 3 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară 
a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit.a şi b Cod penal.  

Conform art.65 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.66 lit.a şi b Cod 
penal ca pedeapsă accesorie.” 

Condamnatul revizuent [...] a invocat în prezentul dosar cazul de revizuire prevăzut de art. 
453 lit. f) cod procedură penală: „hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată 
neconstituţională după ce hotărârea a devenit definitivă, în situaţia în care consecinţele încălcării 
dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea 
hotărârii pronunţate”. 
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Astfel, s-a invocat Decizia nr. 67 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.19 din Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor, 
publicată în M.Of.  nr.185 din 18 martie 2015, prin care s-a constatat că soluţia legislativă 
reglementată de art.19 din Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor care exclude de la 
beneficiul reducerii la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege persoana care are calitatea de 
martor, în sensul art.2 lit.a) pct.1, şi care nu a comis o infracţiune gravă este neconstituţională.  

În consecinţă, revizuentul condamnat a susţinut că se impune aplicarea cauzei de reducere a 
pedepsei prev. de art.19 din Legea nr.682/2002 nu doar pentru infracţiunea prevăzută de art.233 (1), 
raportat la art.234 (1) lit.a şi d Cod penal ci şi pentru infracţiunile prevăzute de art.47 Cod penal, 
raportat la art.244 (2) Cod penal şi de art.367 (1) Cod penal. 

Curtea constată că această solicitarea a revizuentului condamnat nu este întemeiată, cazul de 
revizuire prev. de art. 453 lit. f) cod procedură penală aplicându-se doar în situaţia în care chiar 
revizuentul condamnat a invocat excepţia de neconstituţionalitate care a fost admisă. 

În acest sens, Curtea are în vedere Decizia nr.126 din 3 martie 2016 a Curţii Constituționale, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 185 din 11.03.2016, prin care s-a admis excepția de 
neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul 
de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de 
neconstituționalitate, este neconstituțională.  

În motivarea acestei decizii a Curţii Constituţionale, la punctele 33-35 s-a reţinut următoarele: 
„33.Curtea constată însă că, în reglementarea cazului de revizuire examinat — art.453 alin.(1) 

lit.f) din Codul de procedură penală, deși intenția legiuitorului actual a fost de a da în continuare 
eficiență controlului de constituționalitate, posibilitatea de a beneficia de efectele deciziei de 
admitere a Curții este necesar a fi circumscrisă sferei persoanelor care au declanșat acest control, 
anterior momentului publicării deciziei, în condițiile prevăzute de lege. În acest sens este și 
jurisprudența recentă a Curții, respectiv Decizia nr.866 din 10 decembrie 2015, paragraful 30, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, potrivit căreia, „în 
cadrul procesului judiciar, excepția de neconstituționalitate se înscrie în rândul excepțiilor de 
procedură prin care se urmărește împiedicarea unei judecăți care s-ar întemeia pe o dispoziție legală 
neconstituțională. Constatarea neconstituționalității unui text de lege ca urmare a invocării unei 
excepții de neconstituționalitate trebuie să profite autorilor acesteia și nu poate constitui doar un 
instrument de drept abstract, întrucât și-ar pierde caracterul concret”. În aceste condiții, având în 
vedere importanța principiului autorității de lucru judecat, Curtea constată că, pentru a garanta atât 
stabilitatea raporturilor juridice, cât și o bună administrare a justiției, este necesar ca ceea ce a stabilit 
instanța de contencios constituțional, pe cale jurisprudențială, cu privire la condițiile în care se poate 
formula revizuire, în temeiul unei decizii de admitere a excepției de neconstituționalitate, să se 
transpună în cuprinsul normelor procesual penale examinate în prezenta cauză. Așadar, Curtea reține 
că o decizie de constatare a neconstituționalității unei prevederi legale trebuie să profite, în 
formularea căii de atac a revizuirii, numai acelei categorii de justițiabili care a invocat excepția de 
neconstituționalitate în cauze soluționate definitiv până la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei 
prin care se constată neconstituționalitatea, precum și autorilor aceleiași excepții, invocate anterior 
publicării deciziei Curții, în alte cauze, soluționate definitiv, acest lucru impunându-se din nevoia de 
ordine și stabilitate juridică. 

34. Întrucât principiul autorității de lucru judecat este de o importanță fundamentală atât în 
ordinea juridică națională, cât și în ordinea juridică comunitară, precum și la nivelul Curții Europene 
a Drepturilor Omului, Curtea reține că atingerea adusă acestuia prin legislația națională trebuie să fie 
limitată, fiind necesar ca acestui principiu să i se aducă derogare doar dacă o impun motive 
substanțiale și imperioase (Hotărârea din 7 iulie 2009, pronunțată în Cauza Stanca Popescu împotriva 
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României, paragraful 99, și Hotărârea din 24 iulie 2003, pronunțată în Cauza Ryabykh împotriva 
Rusiei, paragraful 52). În speță, Curtea constată că motivul substanțial și imperios care justifică 
derogarea de la principiul autorității de lucru judecat îl constituie decizia de admitere a excepției de 
neconstituționalitate, pronunțată de instanța de contencios constituțional. Însă nereglementarea 
condiției ca excepția de neconstituționalitate să fi fost invocată în cauza în care s-a pronunțat 
hotărârea a cărei revizuire se cere atribuie efecte ex tunc actului jurisdicțional al Curții, cu 
încălcarea dispozițiilor art.147 alin.(4) din Constituție, determină o încălcare nepermisă a 
autorității de lucru judecat, o atingere adusă principiului securității raporturilor juridice — 
element fundamental al supremației dreptului, care prevede, printre altele, ca soluția dată în mod 
definitiv oricărui litigiu de către instanțe să nu mai poată fi supusă rejudecării (Hotărârea din 
28 octombrie 1999, pronunțată în Cauza Brumărescu împotriva României, paragraful 61).  

35. Având în vedere toate cele arătate, Curtea constată că soluția legislativă cuprinsă în 
art.453 alin.(1) lit.f) din Codul de procedură penală, care nu circumstanțiază cazul de revizuire la 
cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională.” 

Prin urmare, Curtea a reținut că în ceea ce privește cauzele soluționate până la data 
publicării deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin care s-a 
constatat neconstituţionalitatea unei dispoziţii dintr-o lege sau o ordonanță a Guvernului și în 
care nu a fost dispusă sesizarea Curții Constituționale cu o excepție de neconstituţionalitate având 
acelaşi obiect, acestea reprezintă facta praeterita, de vreme ce cauzele au fost definitiv și irevocabil 
soluționate. Curtea a mai reținut că din momentul introducerii cererii în instanță și până la 
soluționarea definitivă a cauzei, norma incidentă a beneficiat de prezumția de constituționalitate, care 
nu a fost răsturnată decât ulterior pronunțării hotărârii prin care s-a tranșat în mod definitiv litigiul şi 
care a dobândit autoritate de lucru judecat. 

În consecinţă, Curtea Constituţională a constatat că incidența deciziei de admitere pronunţată 
de instanța de contencios constituțional într-o atare cauză ar echivala cu atribuirea unor efecte ex 
tunc actului jurisdicțional al Curții, cu încălcarea dispozițiilor art.147 alin.4 din Constituţia 
României, conform cărora deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al 
României iar de la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor, 
și ar nega, în mod nepermis, autoritatea de lucru judecat care este atașată hotărârilor judecătorești 
definitive. 

Faţă de aspectele expuse mai sus, şi reţinând că: 
- hotărârea Tribunalului Constanţa a rămas definitivă prin decizia penală nr. 314/11.03.2015 a ÎCCJ 
la data de 11.03.2015, deci înainte de data de 18.03.2015 când a fost publicată în Monitorul Oficial 
Decizia nr. 67 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art.19 din Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor (M.Of.  nr.185 din 18 martie 2015),  
- excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.19 din Legea nr.682/2002 privind protecţia 
martorilor, care a făcut obiectul Deciziei nr. 67 din 26 februarie 2015 a Curţii Constituţionale, nu a 
fost invocată în dosarul în care a fost judecat revizuentul condamnat [...], excepţia fiind ridicată de 
către reprezentatul Ministerului Public în dosarul nr. …/303/2013 (190/2014) al Curţii de Apel 
Bucureşti, 
Curtea de Apel Constanţa constată că în prezentul dosar este incidentă Decizia nr.126 din 3 martie 
2016 a Curţii Constituționale, publicată în Monitorul Oficial nr.185 din 11.03.2016, prin care s-a 
constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care 
nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este 
neconstituțională, reţinându-se că în reglementarea cazului de revizuire prevăzut de art.453 alin.(1) 
lit.f) din Codul de procedură penală posibilitatea de a beneficia de efectele deciziei de admitere a 
Curții este necesar a fi circumscrisă sferei persoanelor care au declanșat acest control, astfel că în 
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ceea ce privește cauzele soluționate până la data publicării deciziei Curții Constituționale în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea unei 
dispoziţii dintr-o lege sau o ordonanță a Guvernului și în care nu a fost dispusă sesizarea Curții 
Constituționale cu o excepție de neconstituţionalitate având acelaşi obiect (cum este şi cazul 
dosarului în care a fost condamnat revizuentul [...]), acestea reprezintă facta praeterita, de vreme 
ce cauzele au fost definitiv și irevocabil soluționate.  
 Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.1 lit.b) cod procedură penală, 
Curtea constată că în prezentul dosar nu este incident cazul de revizuire prevăzut de art. 453 alin. (1) 
lit. f) din Codul de procedură penală, cereerea de revizuire fiind astfel indamisibilă, şi în consecinţă 
va respinge ca nefondat apelul formulat de către condamnatul revizuent [...].  

Decizia penală nr. 76/P/31.01.2017 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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18. Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Deţinerea unui pistol cu 
aer comprimat achiziţionat cu forme legale în Spania. Achitare inculpat întrucât 
fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. 
 
           Toate aspectele expuse în cauză sunt în măsură să creeze instanţei îndoiala rezonabilă că inculpatul a 
acţionat cu intenţie (directă sau indirectă) pentru a introduce acel pistol la data de 02.11.2014 pe teritoriul 
României, astfel că potrivit prevederilor art.103 alin.2  teza a II-a cod procedură penală cu referire la art.4 
cod procedură penală şi art.23 alin.11 din Constituţia României în prezentul dosar nu se poate pronunţa o 
hotărâre de condamnare a inculpatului pentru infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată. 

 
Art.113 alin.4 din Legea nr. 295/2004 republicată,  

modificată şi completată prin Legea nr.117/15.06.2011 
Directiva Consiliului Europei nr.91/477/CEE din 18 iunie 1991 

Art.342 alin.2 Cod penal 
Art.271 din Legea nr. 86/2006 

 
Instanța constată că prin sentinţa penală nr. 1444 din data de 02.12.2016 pronunţată de 

Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. …/212/2015*, s-a hotărât: 
„În baza art. 342 alin. 2 C.pen., condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 200 zile-amendă 

cu valoarea unei zile-amendă de 20 lei, inculpatul urmând să achite către stat amenda penală în 
sumă de 4000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor. 

În baza art. 271 din Legea nr. 86/2006 condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani 
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată.  

În baza art. 67 alin. 2 C.pen., art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. şi art. 68 alin. 1 lit. c) 
C.pen. aplică inculpatului [...] pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în 
autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care 
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implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an calculată de la data executării pedepsei 
închisorii. 

În baza art. 65 alin.1, 3 C.pen. aplică inculpatului [...] pedeapsa accesorie a interzicerii 
drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) C.pen. 

În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin. 1 lit. d C.pen., aplică inculpatului pedeapsa de 3 
ani închisoare la care adaugă pedeapsa de 4000 lei amendă penală, inculpatul [...] urmând să execute, 
în final, pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi 4000 lei amendă penală. 

În baza art. 45 alin. 1 C.pen., art. 67 alin. 2 C.pen., art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. şi art. 
68 alin. 1 lit. c) C.pen. aplică inculpatului [...] pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a 
fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie 
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an calculată de la data executării 
pedepsei închisorii. 

În baza art. 45 alin. 5 C.pen., art. 65 alin.1,3 C.pen. aplică inculpatului [...] pedeapsa 
accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) C.pen. 

În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare sub 
supraveghere, pe un termen de supraveghere de 3 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 precum şi să urmeze un curs de 
pregătire şcolară ori de calificare profesională.  

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 Ovidiu; 
 - 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, va impune revocarea suspendării executării pedepsei sub 
supraveghere. 

În baza art. 67 alin. 2 C.pen., art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. şi art. 68 alin. 1 lit. b) 
C.pen. aplică inculpatului [...] pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în 
autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care 
implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an calculată de la data rămânerii definitive 
a prezentei hotărâri. 

În baza art. 65 alin.1,3 C.pen. aplică inculpatului [...] pedeapsa accesorie a interzicerii 
drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) C.pen. Pedeapsa accesorie se execută numai în caz 
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de revocare sau anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi dispunerea executării 
pedepsei închisorii în regim de detenţie. 

În baza art. 91 alin. 2 C.pen., pedeapsa amenzii penale de 4000 lei, se execută. 
În baza art. 112 alin. 1 lit. b C.pen., confiscă de la inculpatul [...] pistol marca KWC, model 

GSR SIGARMS, calibre 4,5 mm BB, cu seria … şi butelia goală aferentă, conform procesului verbal 
seria AV nr. … din 02.12.2014.  

În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatul [...] la plata cheltuielilor judiciare 
avansate de către stat în cuantum de 1500 de lei (500 lei aferenţi urmăririi penale şi 1000 lei aferenţi 
judecăţii în primă instanţă).” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
În intervalul 02 - 05.11.2014, inculpatul [...] a deţinut pe teritoriul României pistolul neletal 

marca KWC model GSR SIGARMS cal. 4,5 mm BB, inclus în categoria C pct. 23, Capitolul III al 
Anexei Legii nr. 295/2004, fără a avea autorizaţie prealabilă de procurare prevăzută de art. 57 alin. 1 
lit. a din Legea nr. 295/2004, introducându-l în mod nelegal în ţară prin PTF Arad-Nădlac, la data de 
02.11.2014. 

Pentru a reţine această situaţie de fapt, prima instanţă a avut în vedere următoarele probe 
(mijloace de probă): … 

Din cuprinsul tuturor probelor testimoniale se reţine în mod corespunzător contradicţia dintre 
declaraţia inculpatului în faţa instanţei în sensul că lucrătorii de frontieră nu l-au îndrumat în niciun 
sens pentru declararea armei, în timp ce martorii [...] şi [...] vorbesc despre faptul că inculpatul ar fi 
luat la cunoştinţă din precizările lucrătorilor de frontieră că este necesară declararea armei la unitatea 
de poliţie, reţine nesinceritatea inculpatului în susţinerea erorii în legătură cu posesia armei pe 
teritoriul României, cu atât mai mult cu cât în declaraţia formulată la 02.03.2015 inculpatul vorbeşte 
despre actul intenţionat de a fi luat arma din Spania în perspectiva înregistrării/declarării acesteia pe 
teritoriul României, în scopuri personale, identificate în parte de martorul [...], iar în declaraţia 
iniţială a vorbit numai despre eroarea constatată de a fi luat pistolul „în bagaje” cu demersul 
corespunzător de prezentare promptă la poliţie, omiţând episodul semnificativ al interacţiunii cu 
lucrătorii de frontieră, element ce nu putea fi omis în condiţiile unei relatări/depoziţii formulate cu 
bună credinţă şi în acord cu realitatea obiectivă.  

Prima instanţă a reţinut apărarea inculpatului în sensul că nu cunoştea prevederile legale 
incidente pentru autorizarea posesiei şi deţinerii de arme supuse autorizării pe teritoriul României, 
însă această motivare nu constituie o cauză de neimputabilitate, necunoaşterea legii fiind imputabilă 
inculpatului [...], cetăţean român. Reţine totuşi o atingere minimă adusă relaţiilor sociale protejate 
prin norma de incriminare fapt ce determină aplicarea unei sancţiuni cu amendă penală pentru 
această infracţiune de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor. 

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

desfiinţarea în tot a sentinţei pronunţate de Judecătoria Constanţa, să se pronunţe pe fond o nouă 
hotărâre de achitare a inculpatului pentru ambele infracţiuni pentru care a fost trimis în judecată; în 
ceea ce priveşte infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor încadrată în textul art. 
342 alin. 2 Cp, s-a solicitat să se dispună achitarea inculpatului, în principal, pentru că fapta nu există 
în materialitatea sa în sensul art. 16 alin. 1 lit. a Cpp,  precizându-se că atât infracţiunea de 
nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, cât şi cea de contrabandă, sunt infracţiuni comisive 
săvârşite prin acţiuni, nu prin inacţiuni, respectiv deţinerea sau portul de armă fără drept iar pentru a 
avea o deţinere, trebuie să aibă o acţiune de deţinere, iar ca să aibă un port, trebuie să aibă acţiunea 
de port, deci nu se vorbeşte despre o omisiune; s-a susţinut că s-a investigat omisiunea de a fi 
declarat portul şi deţinerea armei la graniţă, iar pentru această omisiune, deşi nu intră în textul art. 
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342, ar mai fi nevoie şi de o intenţie; s-a arătat că nu avem în acest caz nerespectarea din culpă a 
regimului armelor şi muniţiilor şi nu avem contrabandă din culpă, ci avem infracţiuni intenţionate; s-
a precizat că neavând dovezi cu privire la o asemenea intenţie, ci având dovada contrară că toată 
infracţiunea, presupusul concurs de infracţiuni a fost descoperit prin propria predare a armei, deşi nu 
în sensul predării cu conştiinţa unei vinovăţii, ci notificării birocratice şi administrative a deţinerii 
sale, cu atât mai mult cu cât se ştie acest lucru, se poate avea în vedere faptul că nu a existat niciodată 
intenţia unei omisiuni, prin urmare, nu a existat intenţia de a pătrunde în ţară nedeclarând acea armă, 
arătându-se că nu există dovezi contrare din partea parchetului că o asemenea intenţie a existat; în 
acelaşi sens, s-a susţinut că la infracţiunea de contrabandă ar trebui să existe intenţia de camuflare a 
armei propriu-zisă, adică inculpatul să fie conştient că o are asupra sa şi că nu trebuie să o arate, ba 
chiar să se împotrivească la ochiul vigilent al patrulelor care ar încerca să descopere deţinerea sau 
portul unei asemenea arme asupra dumnealui; ca urmare a acestei importante distincţii între omisiune 
şi comisiune, s-a solicitat să se aibă în vedere că această faptă nu putea fi săvârşită ca infracţiune 
printr-o nedeclarare.  

S-a precizat că al doilea motiv pentru care apreciază că fapta nu există în materialitatea sa 
este acela că Legea nr. 295/2004 la care se raportează prevederile art. 342 alin. 2, nu reglementează 
situaţia în care s-a aflat inculpatul, respectiv este cetăţean român care a cumpărat în mod legal şi a 
deţinut în mod legal arma la locul la care a achiziţionat-o pe teritoriul altui stat, a venit cu ea în ţară 
şi se punea problema de echivalare a autorizaţiei pe care o deţinea acolo; această problemă poate fi şi 
mai mult simplificată fără a se mai ajunge la asemenea detalii, constatând că Legea nr. 295/2004 
oferă soluţii, inclusiv sancţiuni, deci nu pedepse, doar contravenţionale, prevede ipoteze pentru 
cetăţenii români care îşi cumpără arme din străinătate introducându-le în ţară şi pentru cetăţenii 
străini care fie aduc în ţară, fie scot din ţară cumpărându-le din ţară, arme din străinătate; Legea nr. 
295/2004 nu cuprinde această situaţie intermediară a cetăţeanului român care are reşedinţă în 
străinătate şi care vine cu o armă cumpărată legal din străinătate, în plus, dintr-un stat al comunităţii 
europene şi membru UE; s-a solicitat a se observa că prevederile art. 342 alin. 2 cod penal arată că 
reprezintă infracţiune numai deţinerea, portul fără drept, se va constata că acest „fără drept” se referă 
la fără orice fel de autorizaţie, apreciindu-se că aici este vorba despre o situaţie a unui drept care este 
discutabil, dar nu în sensul penal pe care îl imaginează prevederile art. 342 alin. 2, în plus, în 
cumulare cu o intenţie de a săvârşi o asemenea infracţiune; acest fel indirect de a acuza în baza 
codului penal prin raportare la o lege extra penală care nu cuprinde dispoziţii penale, este în sine un 
motiv de nelegală acuzaţie şi de achitare, pentru că infracţiunea trebuie să fie încadrată în textul 
codului penal sau al legii penale sau civile cu dispoziţii penale.  

S-a invocat un al doilea motiv de solicitare a achitării, în temeiul disp. art. 16 lit. b) cod 
procedură penală, solicitându-se să se aibă în vedere că, chiar dacă s-ar admite că fapta există în 
materialitatea ei, ea nu este prevăzută de legea penală, respectiv de Legea nr. 295/2004 la care se 
raportează indirect prin această metodă criticabilă pentru ca inculpatul să poată să răspundă penal 
pentru aceasta; s-a precizat că această faptă de a intra în ţară, referindu-se la omisiunea declarării 
permisului, nu la intenţia camuflării sale ca să nu fie văzut, această omisiune de a intra cu arma în 
ţară, nu constituie, potrivit Legii nr. 295/2004 contravenţie sau, dacă ar constitui, ar constitui cel mult 
contravenţie şi nu ar putea să constituie infracţiune, cu atât mai puţin printr-o raportare indirectă la 
prevederile codului penal.  

S-a mai solicitat achitarea în temeiul disp. art. 16 lit. b) cod procedură penală, pentru că fapta 
nu este săvârşită cu vinovăţia necesară pentru incriminare penală, de altfel, nu este săvârşită cu nici o 
intenţie, ci dintr-o eventuală culpă într-o faptă omisivă de nedeclarare a acestei arme şi acest lucru în 
mod discutabil, pentru că, aşa cum reiese din probe, au existat discuţii la graniţă cu privire la intenţia 
de a declara această armă care nu au fost luate în considerare.  
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Pentru fapta de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor să se aibă în vedere prevederile 
art. 16 lit. d) cod procedură penală referitoare la incidenţa unei cauze de neimputabilitate, 
precizându-se că se referă la disp. art. 30 alin. 4 care se aplică în coroborare cu cele ale lit. 3 şi nu se 
referă la prevederile art. 30 alin. 1 cod penal ca o cauză de neimputabilitate cu privire la faptă; s-a 
apreciat că art. 30 alin. 1 cod penal ar corespunde împrejurării, nu şi circumstanţelor în care geanta a 
fost luată din şifonier, pusă în maşină şi plecat cu ea acasă, aceasta fiind cauza de neimputabilitate pe 
care nu o invocă, pentru că invocând-o, a constatat că a oferit deja instanţei posibilitatea de a crea din 
asta dovada lipsei de vinovăţie a inculpatului; s-a precizat că se invocă cauza de neimputabilitate a 
alin. 4 al art. 30 cod penal care se referă la necunoaşterea unei prevederi legale şi se referă la 
necunoaşterea prevederilor Legii nr. 295/2004, învederându-se că această eroare cu privire la 
cunoaşterea legii au manifestat-o până în prezent mai multe organe, respectiv de la Nădlac, de la 
poliţia Ovidiu căreia i-au trebuit mai multe zile până să îşi dea seama unde a greşit inculpatul, dar şi 
de la Vama Veche, astfel cum reiese din declaraţia inculpatului, dată la termenul din 09.03.2017.  

Referitor la fapta de contrabandă, s-a solicitat, în principal, să se dispună achitarea, în temeiul 
disp. art. 16 lit. a 9 cod procedură penală, respectiv pentru că în această privinţă, nu există faptă în 
materialitatea sa, precizându-se că pentru a exista fapta de contrabandă în materialitatea sa, în sensul 
art. 271 Codul vamal, ar fi trebuit să existe şi o intenţie de încălcare a regimului vamal privitor la 
taxe şi accize care să ducă la prejudiciul bugetului statului; prin urmare, motivarea sentinţei 
Judecătoriei Constanţa, este total eronată în această privinţă, pentru că deduce săvârşirea infracţiunii 
de contrabandă din simpla săvârşire; s-a mai arătat că urmarea imediată nu trebuie să fie la 
infracţiunea de contrabandă aceeaşi ca şi urmare imediată la regimul armelor şi muniţiilor; în ceea ce 
priveşte regimul armelor şi muniţiilor există un pericol care implică integritatea fizică a altor 
persoane, pe când în cazul contrabandei, este ca urmare şi pericol social pentru regimul bugetului de 
stat, respectiv neplata taxelor, neplata impozitelor, intenţia de a se sustrage de la plata acestora; s-a 
mai arătat că în acest caz ANAF nu s-a constituit parte civilă, nu s-a pus în discuţie un eventual 
prejudiciu material, iar dacă ANAF nu s-a constituit parte civilă este urmare a inexistenţei faptei în 
materialitatea sa; s-a precizat că la fila 50 din dosar este depus un extras de pe site-ul Direcţiei 
Regionale Vamale, unde se poate constata că în ceea ce priveşte taxele şi accizele pentru pistoale, 
sunt datorate numai pentru statele terţe, exterioare Uniunii Europene, prin urmare, nu este acest caz, 
precizându-se că şi dacă ar fi venit în ţară şi l-ar fi lăsat să dea acea declaraţia pe care i s-a imputat că 
nu a dat-o, atunci nu ar fi avut de achitat nici un fel de taxe şi ar fi rămas într-o eventuală discuţie 
doar nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, deşi nici aceea pe codul penal, ci eventual pe 
Legea nr. 295/2004; s-a mai arătat că inculpatul nu a spus niciodată că a avut intenţia să ia pistolul 
din Spania şi, totuşi, prima instanţă aşa a reţinut în al doilea ciclu procesual, respectiv că ar fi spus 
acest lucru într-o declaraţie pe care instanţa o indică cu dată, deşi nu există o asemenea menţiune a 
inculpatului; dacă pentru o primă condamnare instanţa nu a avut nevoie de nici o probă, când probele 
au fost administrate, ca urmare a casării primei hotărâri, i s-a dat inculpatului o pedeapsă mai mare, 
respectiv în absenţa probelor 3 ani, în prezenţa probelor 4 ani; s-a mai arătat că prima instanţă nu a 
avut în vedere decât probele pe care parchetul nu le-a administrat, apreciindu-se că nu există probe în 
acuzare, iar pentru a-l condamna pe inculpat într-un prim ciclu procesual, instanţa de fond nu a avut 
în vedere nici probe în apărare, ceea ce ar fi fost obligatoriu, potrivit art. 100 Cpp; referitor la lipsa 
probelor în acuzare, s-a mai solicitat să se aibă în vedere faptul că, în afară de referatul de constatare 
a faptului că a venit şi a arătat că are pistolul asupra sa şi de expertiza de identificare a acestui 
revolver, nu există nici o probă care să dovedească faptul că inculpatul a încercat să intre fraudulos, 
că a ascuns arma, că s-a ferit de poliţie, că s-ar fi sustras, pentru a se vorbi despre un context atât de 
grav cum este cel penal; cu privire la modalitatea de interpretare a acestor probe, respectiv a 
depoziţiilor martorilor, se precizează cu privire la un martor poliţist audiat care la întrebarea dacă i-a 
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dat de înţeles că stătea de vorbă cu o persoană care să se fi aflat în eroare cu privire la deţinerea 
armei, acesta a răspuns că i s-a părut că nu era o persoană aflată în eroare cu privire la deţinerea 
armei şi obligarea de a o preda autorităţilor, precizându-se că această adăugire cu privire la obligaţie, 
nu a mai fost avută în vedere de către prima instanţă; prima instanţă a luat în considerare declaraţia 
celuilalt poliţist care a spus că s-ar fi lăudat că are nevoie de acest pistol, pentru că ar avea anumite 
probleme, apreciindu-se că nu este o depoziţie credibilă pentru că, fiind poliţist, ar fi trebuit să 
întrebe imediat şi să explice imediat care ar fi fost acele probleme, care ar fi fost motivul pentru care 
nu a intervenit din proprie iniţiativă să le preîntâmpine, fără să îi dea ocazia să folosească acel pistol; 
prima instanţă a trimis o adresă la PTF Nădlac şi i se comunică de acolo, nu dovada în apărarea 
inculpatului că a dorit să dea o declaraţie cu privire la pistol pe baza unor înregistrări video, ci i s-a 
cerut să precizeze dacă într-adevăr a intrat în ţară în data pretinsă, respectiv în data de 02.11.2014, cu 
toate că avea această dovadă, deja rezultând din depoziţia unuia dintre martorii a cărui declaraţie a 
valorificat-o; s-a apreciat că inculpatul s-a aflat într-o eroare birocratică cu privire la dreptul său de a-
şi lua arma cu el şi dreptul său de a veni cu ea în România şi care ar fi condiţiile respective, 
precizându-se că la această eroare birocratică s-a ajuns prin valorificarea prezumţiei de vinovăţie şi 
prin nevalorificarea principiului in dubio pro reo.  

Prin motivele de apel invocate s-a apreciat că există un dubiu, iar acel dubiu trebuie să îi 
profite pentru că reiese din probe că nu putea fi altfel, solicitându-se să se aibă în vedere că 
inculpatul de bună voie s-a dus la poliţie, a înştiinţat că are un pistol; dacă ar fi fost infracţiune sau 
concurs, ar fi trebuit să fie unul flagrant, ori poliţia l-a încurajat să continue acest flagrant până se 
lămureşte birocratic, administrativ prin interpretarea normelor juridice extra penale dacă este sau nu 
cauză penală; dacă ar fi fost aşa, şi dacă lucrurile ar fi atât de nefavorabile sub aspect penal, pentru 
deţinătorul armei, ar fi trebuit să fie cel puţin la fel pentru complicitatea presupusă a însoţitorului său, 
respectiv martorul de la acest termen, pentru că se vorbeşte despre traversarea tot atâtor ţări, intrarea 
prin aceeaşi graniţă şi deplasarea până la domiciliu, unde s-a dus şi şi-a prezentat arma, a făcut-o 
alături de prietena sa.  

Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată următoarele: 
Prin rechizitoriul numărul 18715/P/2014 din data de 06.04.2015 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Constanţa, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 03.06.2015 sub număr de dosar 
…/212/2015, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de liberate preventiv, a inculpatului [...] pentru 
săvârşirea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor prevăzută de art. 342 alin. 2 
C.pen. şi contrabandă calificată prevăzută de art. 271 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 
38 alin. 1 C.pen.. 
  Potrivit rechizitoriului, în fapt, s-a reţinut că la data de 02.11.2014 a introdus în România 
prin Punctul de Trecere al Frontierei Arad un pistol marca KWC model „GSR SIGARMS” cal. 4,5 
mm BB pe care l-a achiziţionat din Spania în cursul anului 2013, fără a avea autorizaţie de procurare 
şi fără a-l declara organelor de poliţie şi pe care l-a deţinut pe teritoriul României fără drept. 
 Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 20.08.2015, rămasă definitivă la 
data de 12.11.2015, 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 cunostinţa inculpatului 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.  

 Inculpatul a arătat că solicită ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate, 
prevăzută de art. 374 alin. 4 C.proc.pen..  
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A fost pronunţată sentinţa penală nr. 265/04.03.2016 a Judecătoriei Constanţa, hotărâre casată 
cu dispoziţie de trimitere spre rejudecare prin decizia penală nr. 646/P/09.06.2016 a Curţii de Apel 
Constanţa.  

În considerentele deciziei constatându-se că în mod eronat instanţa de fond a aplicat 
procedura de judecată simplificată potrivit prevederilor art. 374 alin. 4 C.proc.pen., inculpatul [...] 
nerecunoscând de fapt comiterea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată; în consecinţă, s-a 
dispus trimiterea spre rejudecare a cauzei Judecătoriei Constanţa potrivit procedurii de drept comun 
pentru respectarea dreptului inculpatului la un dublu grad de jurisdicţie în materie penală, drept 
prevăzut de art.2 din Protocolul nr.7 la CEDO. 

În al doilea ciclu procesual, în urma cercetării judecătorești efectuată potrivit procedurii de 
drept comun, Judecătoria Constanţa a pronunţată sentinţa în prezent apelată de către inculpatul [...]. 

La termenul din apel din cel de al doilea ciclu procesual în apel din data 26.01.2017, 
inculpatul [...] a fost audiat de către instanța de apel. 

La termenul de judecată din data de 09.03.2017, inculpatul [...] a dat un supliment de 
declarație în fața Curții. 

Prin încheierea de ședință din data de 03.02.2017 a Curții de Apel Constanța s-a admis, în 
baza art.100 alin.3 cod procedură penală, cererea inculpatului [...] de administrare a următoarelor 
probe: 

- reaudierea martorei [...]; 
- înscrisuri traduse autorizat şi legalizat din limba spaniolă în limba română (permis de 

portarmă, cerere de emitere a permisului de portarmă). 
 Prin aceeaşi încheiere de şedinţă din data de 03.02.2017 Curtea de Apel Constanţa a respins 
ca inadmisibilă cererea inculpatului [...] de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

La solicitarea Curţii, inculpatul (prin apărător ales) a depus în scris la data de 02.02.2017 
întrebările solicitate a fi adresate Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

„1. Care este modul de interpretare a prevederilor art.8 ale Directivei 91/477/CEE, în ceea 
ce priveşte valabilitatea, pe teritoriul altui stat comunitar, a declaraţiei pentru armele de foc, dată 
deja de deţinător pe teritoriul statului pe care arma a fost dobândită şi legal autorizată, respectiv 
dacă asemenea declaraţie îşi menţine valabilitatea pe teritoriul altui stat comunitar” 

2. Armele neletale sunt „alte arme de foc” sau „alte arme decât de foc” sau pur şi simplu nu 
sunt deloc arme de foc, conform pct.3 din Anexa I a Directivei 91/477/CEE? 

3. Noţiunea de „alte arme decât de foc” (conform art.14 liniuţa a doua a Directivei 
91/477/CEE şi, în acest caz, care sunt limitele interdicţiei de trecere a frontierei acestora, acordate 
statelor comunitare de art.14 ale Directivei 91/477/CEE, mai ales atunci când legislaţia naţională a 
statului comunitar nu interzice pătrunderea acestora pe teritoriul lor?” 

Pentru a dispune în sensul respingerii ca inadmisibilă a cererii inculpatului [...] de sesizare a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea de Apel Constanţa a avut în vedere că procedura de 
sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene este reglementată de Articolul 267 din TFUE: 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene este competentă să se pronunte, cu titlu preliminar, cu 
privire la:  

(a) interpretarea tratatelor;  
(b) validitatea si interpretarea actelor adoptate de institutiile, organele, oficiile sau agentiile 

Uniunii. 
În cazul în care o asemenea chestiune se invocă în fata unei instante dintr-un stat membru, 

această instantă poate, în cazul în care apreciază că o decizie în această privință îi este necesară 
pentru a pronunta o hotărâre, să ceară Curtii să se pronunte cu privire la această chestiune.  
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 În cazul în care o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în fata unei instante 
nationale ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac în dreptul intern, această instantă este 
obligată să sesizeze Curtea, cu menţiunea că sesizarea este obligatorie în cazul în care instanţa 
natională de ultim grad constată că o decizie în această privintă îi este necesară pentru a pronunta o 
hotărâre. 

În ceea ce priveşte premisele sesizării în cazul trimiterii în interpretare, instanţa de apel 
constată că prima condiţie pentru sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene este ca instanţa de 
trimitere să fi stabilit că norma dreptului Uniunii asupra căreia se solicită interpretarea este 
relevantă pentru soluţionarea cauzei, respectiv că aceasta este aplicabilă situaţiei care face obiectul 
litigiului la nivel national.  

O a doua condiţie pentru sesizarea Curţii de Justitie a Uniunii Europene constă în 
necesitatea interpretării normei europene, respectiv este necesar ca instanța națională să considere 
că textul normei asupra căreia se solicită interpretarea este echivoc, existând îndoieli serioase cu 
privire la modul de interpretare a acestuia. 

Curtea de Apel Constanţa a reţinut că instanțele au totuși libertatea de a evalua relevanța 
unei cereri pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare.  

Există trei situatii în care instantele ale căror decizii nu sunt susceptibile de a fi atacate pot 
să nu folosească procedura hotărârii preliminare, și anume atunci când:  

- cererea nu este importantă pentru soluționarea litigiului - problema legată de interpretarea 
dreptului Uniunii este irelevantă deoarece, oricare ar fi răspunsul la întrebare, acesta nu va permite 
solutionarea litigiului;  

- problema respectivă a făcut deja obiectul unei hotărâri a Curții - Curtea a interpretat deja 
problema în litigiu, indiferent de procedura în care a fost adoptată decizia (procedura hotarârii 
preliminare sau alte tipuri de acțiuni);  

- nu există nicio îndoială justificată cu privire la interpretarea unei dispozitii a dreptului 
Uniunii – aplicarea corectă a dreptului Uniunii este evidentă, nelăsând loc niciunei îndoieli 
rezonabile.  

Aceste excepții se aplică doar în cazurile în care cererea de întrebare preliminară vizează 
interpretarea dreptului Uniunii, și nu în situațiile în care este ridicată problema aprecierii validității 
acestuia. 

Faţă de aspectele expuse mai sus şi raportat la obiectul judecăţii în prezentul dosar, respectiv 
cele 2 infracţiuni pentru care inculpatul [...] a fost trimis în judecată, la condiţiile în care inculpatul 
[...] a obţinut permisul de portarmă în Spania, la natura şi felul armei, precum şi la conţinutul Legii 
nr.117/15.06.2011, prin care s-a transpus în legislaţia internă Directiva 91/477/CEE, Curtea de Apel 
Constanţa a constatat că interpretarea normelor europene din Directiva 91/477/CEE astfel cum s-a 
solicitat prin întrebările formulate de către inculpat, prin apărătorul său ales, nu este nici relevantă 
şi nici necesară pentru soluţionarea prezentei cauze, solicitarea inculpatului de sesizare a Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene fiind astfel inadmisibilă. 
    Martora [...] [...] a fost audiată de către instanţa de apel la termenul din data de 09.03.2017. 

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, pentru 
următoarele: 

Inculpatul [...] este cetăţean român, având reşedinţa în Spania, provincia Madrid, Municipiul 
Parla, astfel cum reiese din traducerea autentificată în limba română a unui certificat eliberat de către 
Ministerul Justiţiei din Spania. 
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În urma unei solicitări legale de achiziţie a unei arme din categoria 4 (potrivit legislaţiei 
spaniole în materie), inculpatul [...] a achiziţionat la data de 07.01.2013 un pistol marca SIG SAVE 
BSR, calibru 4,5 nr. serie ….      

În consecinţă, la data de 06.02.2013 inculpatul a efectuat demersuri pentru obţinerea 
permisului de portarmă, depunând o solicitarea în acest sens la Primăria din Parla, în documentaţia 
depusă fiind făcută menţiunea expresă că permisul de portarmă de categoria 4 este valabil numai în 
regiunea Parla. 

În urma prezentării armei achiziţionate în vederea autorizării la sediul Poliţiei Locale din 
Calle Lago de Villfranca de los Caballeros,4, inculpatul [...] a obţinut permisul de portarmă seria [...] 
eliberat la data de 11.02.2013 şi valabil până la data de 11.02.2018, permis în care este menţionat 
pistol marca SIG SAVE BSR, calibru 4,5 nr. serie ….  

La data de 02.11.2014 inculpatul [...], împreună cu martora [...] [...] (logodnica inculpatului 
[...]) s-au deplasat din Spania către România, respectiv în oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa 
(localitatea unde locuieşte familia inculpatului), inculpatul [...] urmând să susţină mai multe examene 
la Universitatea Ovidiu şi la Universitatea Spiru Haret. 

Atât inculpatul [...], cât şi martora [...] [...], au arătat în mod constant atât în declaraţiile date 
în cursul urmării penale, cât şi în faţa instanţei de fond şi a instanţei de apel, că la un moment dat 
când se aflau pe teritoriul Austriei au efectuat o oprire pentru a se odihni iar inculpatul [...] a vrut să 
scoată laptopul din geantă, constatând astfel că din eroare a luat o geantă identică în care se afla 
pistolul menţionat mai sus, permisul de portarmă şi toate documentele privind achiziţia acelui pistol. 

Aceştia au precizat că, neştiind cum să procedeze, au arătat mai întâi unei patrule de poliţie 
din Austria pistolul şi autorizaţia de deţinere a acelui pistol iar poliţiştii austrieci le-au spus că pe 
teritoriul Austriei nu este nici o problemă, deoarece Austria face parte din Uniunea Europeană şi, în 
plus, în Austria orice persoană care a împlinit 18 ani poate cumpăra un asemenea pistol cu aer 
comprimat doar prezentând buletinul; inculpatul [...] a menţionat că, după ce şi-a dat seama că a luat 
din greşeală geanta în care se afla pistolul, a fost îngrijorat cu privire la deţinerea acelui pistol doar 
până când a discutat cu poliţiştii din Austria, pentru că nu cunoştea legislaţia. 

 Inculpatul [...] şi martora [...] [...] au mai declarat în mod constant că la intrarea în România, 
la PTF Arad, inculpatul le-a spus poliţiştilor vamali că are un pistol cu aer comprimat cumpărat în 
Spania pentru care are acte doveditoare şi a vrut să le arate pistolul, dar poliţiştii vamali i-au spus că 
nu este necesar, deoarece şi România este stat membru al Uniunii Europene şi că este suficient să 
aducă la cunoştinţa organelor de poliţie de la domiciliul său. 

Se impune precizarea că în suplimentul de declaraţie dat în apel de către inculpat la data de 
09.03.2017 şi în declaraţia dată de către martora [...] [...] la acelaşi termen, amândoi au precizat că în 
data de 08.03.2017 s-au deplasat la PTF Vama Veche unde poliţiştii vamali le-au spus că pentru 
introducerea de către un cetăţean român în ţară a unei arme dobândite în mod legal în Spania este 
suficient să se dea o declaraţie în vamă în sensul că se află în posesia unei arme neletale şi să aibă 
actele de provenienţă ale armei. 

Din declaraţiile inculpatului [...] şi ale martorei [...] [...], Curtea mai reţine că în data de 
02.11.2014, în jurul prânzului, aceştia au ajuns în oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa, şi după ce s-a 
odihnit aprox. jumătate de oră inculpatul [...] s-a deplasat la poliţia oraşului Ovidiu unde a vorbit cu o 
doamnă care i-a spus că nu îl poate lămuri pe inculpat, solicitându-i să vină a doua zi pentru a discuta 
cu un coleg pe nume [...] [...]. 

Inculpatul [...] a declarat în mod constant că a doua zi, în 03.11.2014, s-a deplasat din nou la 
poliţia oraşului Ovidiu unde a discutat cu [...] [...], căruia i-a spus că se află în posesia unui pistol cu 
aer comprimat iar poliţiştii vamali de la PTF Arad i-au spus că trebuie să ia legătura cu poliţia din 
localitatea de care aparţine, după care [...] [...] a luat legătura cu numitul [...] [...] din cadrul 
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Serviciului Arme şi Muniţii Constanţa iar acesta i-a spus lui [...] [...] să îi ia numele şi numărul de 
telefon al inculpatului pe care îl va contacta a doua zi. 

În data de 04.11.2014, numitul [...] [...] l-a sunat pe inculpatul [...] şi i-a spus să se prezinte la 
Serviciul Arme şi Muniţii Constanţa în data de 05.11.2014. 

În data de 05.11.2014, inculpatul [...] s-a deplasat la Serviciul Arme şi Muniţii Constanţa 
unde i-a relatat numitului [...] [...] circumstanţele introducerii pistolului pe teritoriul României şi s-a 
completat un formular tipizat prin care a predat acel pistol pentru a se face o expertizare pentru a se 
vedea dacă are nevoie de o autorizare pentru deţinerea acelui pistol pe teritoriul României, precizând 
faptul că numitul [...] [...] nu i-a explicat cu acea ocazie că ar fi trebuit să urmeze o anumită 
procedură la intrarea pe teritoriul României privind declararea acelui pistol, procedură pe care nu ar fi 
respectat-o. 

După aproximativ o lună, inculpatul [...] l-a sunat pe numitul [...] [...] şi acesta i-a spus că nu 
este gata expertiza. 

După aproximativ 3 luni de când a predat pistolul, inculpatul a fost sunat de către numitul [...] 
[...] care i-a spus să se prezinte la Serviciul Arme şi Muniţii Constanţa; ajuns aici, un comisar care se 
afla în biroul numitului [...] [...] i-a spus că s-a întocmit un dosar penal pe numele inculpatului 
referitor la comiterea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi de trafic de 
arme.     

Curtea mai reţine că prin raportul de constatare criminalistică nr.121657 din 11.11.2014 
întocmit în cursul urmării penale s-a concluzionat că pistolul marca KWC, model GSR SIGARMIS, 
calibru 4,5 mm BB, cu seria …, este în stare de funcţionare şi este o armă ce funcţionează pe bază de 
CO2, având montată o butelie pentru CO2 aflată sub presiune. 

Curtea constată că prin Legea nr.117/15.06.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor s-a transpus în legislaţia română Directiva Consiliului 
Europei nr.91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii armelor. 

Articolul 3 din Directiva menţionată mai sus prevede că „Statele membre pot adopta, în 
cadrul propriilor legislaţii, măsuri mai stricte decât cele prevăzute în prezenta directivă”. 

Examinând comparativ dispoziţiile legale în materie prevăzute de Directiva Consiliului 
Europei nr. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 şi de legislaţia internă a statului român, Curtea reţine că 
legislaţia română prevede reglementări mai stricte în ceea ce priveşte autorizarea obţinerii sau 
deţinerii armelor. 

În acest sens, raportat la concluziile raportului de constatare criminalistică nr. 121657 din 
11.11.2014 din care reiese că pistolul introdus pe teritoriul României la data de 02.11.2014 este o 
armă ce funcţionează pe bază de CO2, având montată o butelie pentru CO2 aflată sub presiune, 
Curtea constată că acest pistol se încadrează în categoria armelor prevăzute la pct. III Categoria C 
pct.23 din Anexa 1 din Legea nr. 295/2004, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 
117/15.06.2011, respectiv Arme supuse autorizării: „pct.22 Arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) 
care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a 
gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 
220 m/s”.  

Prin urmare, pentru introducerea pe teritoriul României a unei asemenea arme sunt incidente 
prevederile art.113 alin.4 din Legea nr. 295/2004 republicată, astfel cum a fost modificată şi 
completată prin Legea nr.117/15.06.2011 prin care s-a transpus în legislaţia română Directiva 
Consiliului Europei nr.91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii 
armelor: „Introducerea de către rezidenţii statelor membre a armelor neletale din categoria celor 
supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepţia cazurilor în care titularul face 
dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile 
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sportive naţionale de specialitate ori, după caz, face dovada faptului că urmează să participe la o 
manifestare culturală, artistică sau istorică şi prezintă invitaţia unei asociaţii de colecţionari, legal 
constituită, ori a unei instituţii muzeistice din România”. 

Faţă de considerentele expuse mai sus, Curtea constată că inculpatul [...] nu a urmat 
procedura prevăzută de art.113 alin.4 din Legea nr. 295/2004 republicată pentru introducerea în ţară 
la data de 02.11.2014 a pistolului marca KWC, model GSR SIGARMIS, calibru 4,5 mm BB, cu seria 
[...], pistol dobândit în mod legal pe teritoriul Spaniei, armă neletală încadrată potrivit legislaţiei 
statului român în categoria armelor prevăzute la pct. III Categoria C pct.23 din Anexa 1 din Legea 
nr.295/2004, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.117/15.06.2011, respectiv 
Arme supuse autorizării. 

În acest sens, inculpatul [...] nu a făcut dovada faptului că urmează să participe la un concurs 
de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate şi nici nu a făcut dovada 
faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică, având invitaţia unei 
asociaţii de colecţionari, legal constituită, ori a unei instituţii muzeistice din România.  
             Din probatoriul administrat în cauză, Curtea constată că există un dubiu puternic cu privire la 
intenţia inculpatului [...] de introducere frauduloasă a acelui pistol pe teritoriul României. 

Un aspect esenţial în reţinerea acestui fapt îl constituie conduita inculpatului [...] din 
momentul în care, aflându-se pe teritoriul Austriei, a constatat că a luat din greşeală geanta în care se 
afla pistolul în locul genţii în care se afla laptop-ul:  

- a întrebat o patrulă de poliţie din Austria cu privire la condiţiile legale ale deţinerii unui 
asemenea pistol cu aer comprimat, poliţiştii austrieci spunându-i că pe teritoriul Austriei nu este nici 
o problemă, deoarece Austria face parte din Uniunea Europeană şi, în plus, în Austria orice persoană 
care a împlinit 18 ani poate cumpăra un asemenea pistol cu aer comprimat doar prezentând buletinul;  

- la intrarea în România în data de 02.11.2014, la PTF Arad, inculpatul le-a spus poliţiştilor 
vamali că are un pistol cu aer comprimat cumpărat în Spania pentru care acte doveditoare şi a vrut să 
le arate pistolul dar poliţiştii vamali i-au spus că nu este necesar, deoarece şi România este stat 
membru al Uniunii Europene şi că este suficient să aducă la cunoştinţa organelor de poliţie de la 
domiciliul său; 

- în data de 02.11.2014, imediat ce a ajuns în oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa, inculpatul 
[...] s-a deplasat la poliţia oraşului Ovidiu pentru a aduce la cunoştinţa organelor de poliţie 
circumstanţele în care se află pe teritoriul României în posesia unui pistol; aici a vorbit cu o doamnă 
care i-a spus că nu îl poate lămuri pe inculpat, solicitându-i să vină a doua zi pentru a discuta cu un 
coleg pe nume [...] [...] (acest aspect reiese din declaraţiile constante ale inculpatului coroborate cu 
declaraţia martorei [...] [...] şi cu declaraţia martorului [...] [...]); 

- a doua zi, în 03.11.2014, inculpatul [...] s-a deplasata din nou la poliţia oraşului Ovidiu 
unde a discutat cu [...] [...], căruia i-a spus că se află în posesia unui pistol cu aer comprimat iar 
poliţiştii vamali de la PTF Arad i-au spus că trebuie să ia legătura cu poliţia din localitatea de care 
aparţine, după care [...] [...] a luat legătura cu numitul [...] [...] din cadrul Serviciului Arme şi Muniţii 
Constanţa iar acesta i-a spus lui [...] [...] să îi ia numele şi numărul de telefon al inculpatului pe care îl 
va contacta a doua zi; 

- în data de 04.11.2014, numitul [...] [...] l-a sunat pe inculpatul [...] şi i-a spus să se prezinte 
la Serviciul Arme şi Muniţii Constanţa în data de 05.11.2014; 

- în data de 05.11.2014, inculpatul [...] s-a deplasat la Serviciul Arme şi Muniţii Constanţa 
unde i-a relatat numitului [...] [...] circumstanţele introducerii pistolului pe teritoriul României şi s-a 
completat un formular tipizat prin care a predat acel pistol pentru a se face o expertizare.          

În consecinţă, din întreaga conduită a inculpatului din perioada 01.11.2014 - 05.11.2014, 
Curtea constată că inculpatul [...] a fost cel care s-a interesat în mod constant şi s-a adresat organelor 
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de poliţie de pe teritoriul Austriei, de la PTF Arad, de la Poliţia oraşului Ovidiu şi de la Serviciul 
Arme şi Muniţii Constanţa pentru a explica circumstanţele introducerii pe teritoriul României a 
pistolului cu aer comprimat dobândit în mod legal pe teritoriul Spaniei, respectiv că a confundat 2 
genţi identice şi a luat din greşeală geanta în care se afla pistolul în locul genţii în care se afla un 
laptop, constatând acest lucru pe teritoriul Austriei şi neexistând astfel intenţia lui de a veni pe 
teritoriul României cu acel pistol. 

În acelaşi sens, Curtea are în vedere şi planşele foto depuse la dosar în apel cu cele 2 genţi şi 
din care se constată că sunt identice iar cutia în care se află pistolul are dimensiuni suficient de mici 
care îi permit să intre într-o asemenea geantă iar în momentul în care geanta este închisă este posibil 
să fie confundată cu o geantă în care se află un laptop şi încărcătorul aferent. 

Curtea mai reţine că singurul martor care l-a însoţit pe inculpatul [...] pe traseul din Spania 
până în România, respectiv în oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa, este martora [...] [...] care a relatat 
aceeaşi situaţia de fapt ca cea prezentată de către inculpatul [...]. 

Curtea constată că în prezentul dosar nu există nici un mijloc de probă din care să reiasă că 
inculpatul [...] a luat în mod intenţiat acel pistol din locuinţa sa din Spania pentru a veni cu el pe 
teritoriul României. 

 Curtea apreciază că declaraţia martorului [...] [...] de la termenul din data de 11.10.2016 din 
faţa instanţei de fond în care a menţionat că inculpatul [...] nu i-a spus că ar fi introdus din greşeală 
pistolul în ţară şi că „l-am perceput pe inculpat, la momentul interpelării mele, în sensul că se găsea 
în mod conştient în posesia unui pistol pe care dorea să-l declare autorităţilor. Nu am perceput că s-ar 
fi găsit în posesia permisului urmare a unei greşeli sau erori” reprezintă de fapt o percepţie a acestui 
martor (astfel cum chiar martorul a precizat) şi nu poate constitui temei al unei constatări al unui 
aspect de fapt, în lipsa altor mijloace de probă din care să reiasă acelaşi element de fapt.  

De asemenea, Curtea constată că declaraţia martorului [...] [...] de la termenul din data de 
11.10.2016 din faţa instanţei de fond în care a precizat că „am luat la cunoştinţă din precizările 
inculpatului că a venit cu arma din Spania şi că i-ar trebui pentru a se apăra întrucât are ceva 
probleme, ori că doreşte să fie văzut cu pistolul” este contrazisă în mod constant de către inculpatul 
[...] în toate declaraţiile pe care le-a dat, atât în cursul urmăririi penale cât şi al cercetării judecătoreşti 
în faţa primei instanţe şi a instanţei de apel, declaraţia inculpatului coroborându-se şi cu declaraţia 
martorei [...] [...]. 

În acelaşi sens, Curtea constată că în procesul verbal încheiat de către martorul [...] [...] la data 
de 05.11.2014 s-a consemnat doar că s-a prezentat [...] care a declarat că în anul 2013 a achiziţionat 
în anul 2013 acel pistol pe care l-a introdus în ţară prin PTF Arad, permis pentru care are permis de 
portarmă eliberat de organele de poliţie spaniole, fără a exista vreo menţiune în sensul că [...] ar fi 
dorit să obţină o autorizaţie pentru a putea deţine acel pistol şi pe teritoriul României pentru vreunul 
dintre motivele menţionate de către martorul [...] [...] în faţa primei instanţe.     

Raportat la ansamblul probator administrat în cauză, Curtea constată că nu se poate reţine cu 
certitudine că inculpatul [...] a luat în mod intenţionat acel pistol din locuinţa sa din Spania pentru a 
veni cu el pe teritoriul României ci dimpotrivă, inculpatul [...] a confundat 2 genţi identice şi a luat 
din greşeală geanta în care se afla pistolul în locul genţii în care se afla un laptop, constatând acest 
lucru pe teritoriul Austriei, aspect care corespunde conduitei ulterioare a inculpatului din perioada 
01.11.2014 -05.11.2014, respectiv s-a interesat în mod constant şi s-a adresat organelor de poliţie de 
pe teritoriul Austriei, de la PTF Arad, de la Poliţia oraşului Ovidiu şi de la Serviciul Arme şi Muniţii 
Constanţa pentru a explica circumstanţele introducerii pe teritoriul României a pistolului cu aer 
comprimat dobândit în mod legal pe teritoriul Spaniei. 

În acelaşi sens, Curtea reţine şi faptul că permisul de portarmă de categoria 4  dobândit de 
către inculpatul [...] de la autorităţile din Spania pentru pistolul respectiv este valabil numai în 
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regiunea Parla, astfel că este lipsit de orice raţiune ca inculpatul să fi luat acel pistol pentru a obţine o 
autorizaţie de deţinere şi pe teritoriul României, atâta timp cât deţinerea pistolului respectiv a fost 
limitată doar la nivelul unei regiuni din Spania, neputându-se astfel justifica niciun drept al 
inculpatului de deţinere a armei pe întreg teritoriul Uniunii Europene. 

În consecinţă, raportat la probatoriul administrat în prezentul dosar, reţinerea intenţiei 
inculpatului [...] de a introduce acel pistol la data de 02.11.2014 pe teritoriul României, raportat la 
probatoriul administrat în cauză, ar constitui o încălcare a principiului prezumţiei de nevinovăţie 
prev. de art.4 cod procedură penală şi consacrat de art.23 alin.11 din Constituţia României. 

Curtea mai are în vedere şi prevederile art.103 alin.2 teza a II-a cod procedură penală: 
„Condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită 
dincolo de orice îndoială rezonabilă”. 

 Curtea reţine că infracţiunile de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor prevăzută de 
art.342 alin.2 cod penal şi de contrabandă calificată prevăzută de art.271 din Legea nr. 86/2006 
pentru care a fost trimis în judecată inculpatul [...] se comit doar cu intenţie (directă sau indirectă).  

Mijloacele de probă avute în vedere de către instanţa de fond la pronunţarea hotărârii de 
condamnare a inculpatului [...] au constat în principal în declaraţiile martorilor [...] [...] şi [...] [...], 
însă astfel cum s-a arătat mai sus Curtea a constatat că: 

- martorul [...] [...] a menţionat în declaraţia sa o apreciere, o percepţie a acestui martor (astfel 
cum chiar martorul a precizat) cu privire la faptul că inculpatul ar fi adus cu intenţie acel pistol în 
România, fără ca inculpatul [...] să-i precizeze în mod expres acest fapt;  

- declaraţia martorului [...] [...] de la termenul din data de 11.10.2016 din faţa instanţei de fond în 
care a precizat că „am luat la cunoştinţă din precizările inculpatului că a venit cu arma din Spania şi că i-
ar trebui pentru a se apăra întrucât are ceva probleme, ori că doreşte să fie văzut cu pistolul” este 
contrazisă în mod constant de către inculpatul [...] în toate declaraţiile pe care le-a dat, atât în cursul 
urmăririi penale cât şi al cercetării judecătoreşti în faţa primei instanţe şi a instanţei de apel, declaraţia 
inculpatului coroborându-se şi cu declaraţia martorei [...] [...], 

iar instanţa de fond nu a ţinut cont de: 
- celelalte mijloace de probă (declaraţiile constante ale inculpatului [...], ale martorei [...] [...]) cu 

privire la faptul că a luat din greşeală geanta în care se afla pistolul în locul unei genţi identice în care se 
afla un laptop, 

- conduita inculpatului care s-a adresat în cel mai scurt timp posibil organelor de poliţie de pe 
teritoriul Austriei, de la PTF Arad, de la Poliţia oraşului Ovidiu şi de la Serviciul Arme şi Muniţii 
Constanţa pentru a explica circumstanţele introducerii pe teritoriul României a pistolului cu aer 
comprimat dobândit în mod legal pe teritoriul Spaniei,  

- planşele foto cu cele 2 genţi şi din care se constată că sunt identice iar cutia în care se află 
pistolul are dimensiuni suficient de mici care îi permit să intre într-o asemenea geantă iar în momentul în 
care geanta este închisă este posibil să fie confundată cu o geantă în care se află un laptop şi încărcătorul 
aferent, 

- că permisul de portarmă de categoria 4 dobândit de către inculpatul [...] de la autorităţile din 
Spania pentru pistolul respectiv este valabil numai în regiunea Parla, astfel că este lipsit de orice raţiune 
ca inculpatul să fi luat acel pistol pentru obţine o autorizaţie de deţinere şi pe teritoriul României, atâta 
timp cât deţinerea pistolului respectiv a fost limitată doar la nivelul unei regiuni din Spania. 
           Toate aceste ultime aspecte expuse sunt în măsură să creeze instanţei îndoiala rezonabilă că 
inculpatul [...] a acţionat cu intenţie (directă sau indirectă) pentru a introduce acel pistol la data de 
02.11.2014 pe teritoriul României, astfel că potrivit prevederilor art.103 alin. 2  teza a II-a cod procedură 
penală cu referire la art.4 cod procedură penală şi art.23 alin.11 din Constituţia României în prezentul 
dosar nu se poate pronunţa o hotărâre de condamnare a inculpatului pentru infracţiunile pentru care a fost 
trimis în judecată, urmând a se dispune achitarea inculpatului [...] pentru ambele infracţiuni în baza art.16 
alin.1 lit.b) cod procedură penală: „fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”. 



 
 

122

              Având în vedere argumentele expuse de către instanţa de apel şi soluţia care urmează a se 
pronunţa în cauză, Curtea constată că nu se mai impune examinarea celorlalte motive de apel invocate de 
către inculpatul [...]. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art. 421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, 
Curtea va admite apelul formulat de către inculpatul [...], va desfiinţa sentinţa apelată şi, rejudecând, în 
baza art.16 alin.1 lit.b) cod procedură penală, va achita pe inculpatul [...] cu privire la comiterea 
infracţiunilor: 

- de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor  prevăzută de art.342 alin.2 cod penal, 
- de contrabandă calificată prevăzută de art.271 din Legea nr. 86/2006. 
În baza art. 275 alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat în faţa 

primei instanţe vor rămâne în sarcina statului.  
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 statului.   
Decizia penală nr. 276/P/14.03.2017 

Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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