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1. Consimțământul la predare în baza unui mandat european de arestare. Condiții 

necesare pentru predare în lipsa consimțământului 

Cuprins pe materii: 

Cooperare judiciară internațională în materie penală; predare în baza unui mandat 

european de predare; lipsa consimțământului la predare 

Indice alfabetic:  

Cooperare judiciară internațională în materie penală; lipsa consimțământului la 

predare 

Temei de drept:  

Legea nr. 302/2004 cu modificări și completări; art. 155 lit. d) 

Rezumat: 

Deşi este îndeplinită condiţia dublei incriminări, iar condamnatul este cetăţean 

român, nu se poate dispune recunoaşterea şi executarea în România a 

hotărârilor judecătoreşti prin care a fost condamnat, întrucât acesta nu este de 

acord să execute pedeapsa în România, astfel cum rezultă din declaraţia acestuia 

dată la 29.04.2014, din care rezultă fără echivoc că nu este de acord cu 

transferarea sa într-un penitenciar din România, iar acesta, deşi este cetăţean 

român, nu locuieşte pe teritoriul României şi autorităţile judiciare din statul de 

condamnare nu au dispus expulzarea acestuia în România, nefiind astfel 

îndeplinită condiţia specială prevăzută de art. 155 alin 1 lit. d) din Legea nr. 

302/2004.  

 

Sentința penală nr. 5/FCJI/19 ianuarie 2017 

Prin cererea înregistrată la data de 12 ianuarie 2017, Parchetul de pe lângă Curtea de 

Apel Iaşi a sesizat instanţa cu cerere de recunoaştere a sentinței penale cu număr de referinţă 

364/2009 a Judecătorului pentru Audienţă preliminară din cadrul Tribunalului din La Spenzia, 

pronunţată la data de 10.12.2009, definitivă la data de 24.11.2011, a sentinţei penale cu nr. de 

referinţă 26/2012 pronunţată la data de 17.01.2012 de Tribunalul din La Spenzia, Secţia 
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Separată din Sarzana, definitivă la data de 31.10.2012, şi a Ordonanţei de unificare a 

pedepselor concurente nr.349/2012 SIEP din data de 28.11.2012 a Procuraturii Republicii de 

pe lângă Tribunalul din La Spezia - Biroul executări penale şi transferarea persoanei 

condamnate X, aflat într-un penitenciarul din Italia, într-un penitenciar din România, pentru 

executarea pedepsei cu închisoarea. 

Cele două pedepse definitive aplicate condamnatului X au fost contopite prin 

Ordonanţa de unificare a pedepselor concurente nr. 349/2012 SIEP emisă de Procuratura 

Republicii de pe lângă Tribunalul din La Spezia la data de 28 11 2012, stabilindu-se că acesta 

are de executat, în final, doar pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă. 

Potrivit celor două certificate emise de Procuratura Generală a Republicii de pe lângă 

Tribunalul din La Spezia la data de 20.09.2016, condamnatul a executat un nr. de 3028 de zile 

închisoare (până la data emiterii certificatelor). 

La data de 29.04.2014 condamnatul X a declarat în faţa autorităţilor judiciare din 

statul de condamnare că nu este de acord sa fie transferat într-un loc de detenţie din România 

în vederea continuării executării pedepsei detenţiunii pe viaţă. 

Curtea a constatat că, deşi este îndeplinită condiţia dublei incriminări, iar condamnatul 

este cetăţean român, nu se poate dispune recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor 

judecătoreşti prin care a fost condamnat numitul X, întrucât acesta nu este de acord să execute 

pedeapsa în România, astfel cum rezultă din declaraţia acestuia dată la 29.04.2014, din care 

rezultă fără echivoc că nu este de acord cu transferarea sa într-un penitenciar din România iar 

acesta, deşi este cetăţean român, nu locuieşte pe teritoriul României şi autorităţile judiciare 

din statul de condamnare nu au dispus expulzarea acestuia în România, nefiind astfel 

îndeplinită condiţia specială prevăzută de art. 155 alin 1 lit. d) din Legea nr. 302/2004.  

Astfel, conform art.155 lit.d din Legea nr.302/2004, consimţământul persoanei 

condamnate pentru recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi executarea pedepsei în România, 

nu este necesar atunci când acesta este de cetăţenie română şi trăieşte pe teritoriul României 

sau, deşi nu trăieşte pe teritoriul României, va fi expulzată în România. 

În cazul de faţă, persoana condamnată este de cetăţenie română, nu trăieşte pe 

teritoriul României (rezultă din toate înscrisurile transmise de autorităţile italiene, că de mulţi 

ani trăieşte cu familia în Italia), însă autorităţile italiene nu au dispus expulzarea acestuia.  

În consecinţă, dat fiind impedimentul existent, prevăzut art.155 alin.1 lit.d din Legea 

nr.302/2004, modificată, a fost respinsă ca nefondată cererea formulată de Ministerul de 

Justiţie din Italia. 

 

2. Acțiune civilă. Daune morale 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea generală. Acțiunea penală și acțiunea 

civilă în procesul penal  

Indice alfabetic: Drept procesual penal - acțiune civilă 

Temei de drept: C.proc.pen., art. 19; C.civ., art. 1391 

 

1. În conformitate cu dispozițiile art. 1391 alin. (2) C. civ., instanța poate acorda 

despăgubiri cu titlu de daune morale persoanelor care nu au calitatea de 

ascendenți, descendenți, frați, surori sau soț în raport cu victima infracțiunii de 

ucidere din culpă, numai în ipoteza în care aceste persoane dovedesc existența 

prejudiciului constând în durerea încercată prin moartea victimei. 

2. În cazul despăgubirilor acordate de instanță cu titlu de daune morale, actualizarea 

sumelor reprezentând despăgubirile operează de la data rămânerii definitive a 

hotărârii judecătorești, întrucât creanța devine certă, lichidă și exigibilă numai 

în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. 
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Curtea de Apel Iași, Secția penală, Sentința penală nr. 15/20 ianuarie 2017 

 

Curtea de Apel Iași, în baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen., a condamnat inculpatul G. la 

următoarele pedepse: 

l. 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din 

culpă prev. de art. 192 alin. 2 C.pen., cu aplicarea dispozițiilor art. 374 alin. 4 C.proc.pen. și 

art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (faptă comisă la data de 17 septembrie 2016). 

În baza art. 67 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa complementară a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen. pentru o durată de 2 (doi) ani. 

În baza art. 65 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen.. 

2. 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul 

fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 2 C.proc.pen., cu aplicarea dispozițiilor art. 

374 alin. 4 C.proc.pen. și art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (faptă comisă la data de 17 septembrie 

2016). 

În baza art. 67 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa complementară a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen. pentru o durată de 1 (un) an. 

În baza art. 65 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen.. 

3. 1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub 

influența băuturilor alcoolice prev. de art. 336 alin. 1 C.proc.pen., cu aplicarea dispozițiilor 

art. 374 alin. 4 C.proc.pen. și art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (faptă comisă la data de 10 iunie 

2016). 

În baza art. 67 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa complementară a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen. pentru o durată de 1 (un) an. 

În baza art. 65 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen.. 

4. 1 (un) an și 6(șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui 

vehicul sub influența băuturilor alcoolice prev. de art. 336 alin. 1 C.proc.pen., cu aplicarea 

dispozițiilor art. 374 alin. 4 C.proc.pen. și art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (faptă comisă la data 

de 17 septembrie 2016). 

În baza art. 67 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa complementară a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen. pentru o durată de 1 (un) an. 

În baza art. 65 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen.. 

5. 2 (doi) ani și 3 (trei) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de părăsire a 

locului accidentului prev. de art. 338 alin. l C.pen., cu aplicarea dispozițiilor art. 374 alin. 4 

C.proc.pen. și art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (faptă comisă la data de 17 septembrie 2016). 

În baza art. 67 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa complementară a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen. pentru o durată de 1 (un) an. 

În baza art. 65 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen.. 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 1 noul C.pen., art. 39 alin. 1 lit. b noul C.pen. a 

contopit pedepsele aplicate inculpatului G. în pedeapsa cea mai grea, respectiv cea de 3 (trei) 

ani și 6 (șase) luni închisoare, pe care o sporește cu o treime din restul pedepselor stabilite, 

respectiv 1 (un) an și 10 (zece) luni închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa de 5 

(cinci) ani și 4 (patru) luni închisoare. 

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. a aplicat inculpatului, pe lângă pedeapsa 

rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și 

i C.pen. pentru o durată de 2 (doi) ani. 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 5 C.pen., pe lângă pedeapsa rezultantă, a interzis 

cu titlu de pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen.. 
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În baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., a menținut măsura arestării preventive a 

inculpatului G. luată prin încheierea nr. 11/DLF pronunțată la data de 18 septembrie 2016 de 

judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel lași, în cauza înregistrată sub nr. 

763/45/2016. 

În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.proc.pen. rap. la art. 72 alin. 1 C.pen. s-a dedus din 

pedeapsa rezultantă aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 17 septembrie 2016 la 

zi. 

În baza prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 rap. la art. 3,4,5 și 9 din Legea 

nr. 76/2008, a dispus, după rămânerea definitivă a prezentei cauze, prelevarea de probe 

biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Național de Date 

Genetice Judiciare a profilului genetic. 

În conformitate cu art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea și 

funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, s-a adus la cunoștința 

inculpatului că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obținerea și stocarea în 

Sistemul Național de Date Genetice Judiciare a profilului genetic. 

În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. rap. la disp. art. 1349 și 1357 Cod civil, a admis 

acțiunea civilă formulată de către partea civilă Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae 

Oblu” Iași, și, în consecință, inculpatul G. a fost obligat la plata către această parte civilă a 

sumei de 50,91 lei, cu titlu de daune materiale, către partea civilă Spitalul Clinic de Urgență 

„Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, actualizată cu rata inflației la data plății efective a debitului. 

În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. rap. la disp. art. 1349 și 1357 Cod civil, a admis, în 

parte, acțiunea civilă formulată de către partea civilă Serviciul de Ambulanță Județean Iași și, 

în consecință, a obligat inculpatul G. la plata către această parte civilă a sumei de 586, 8 lei, 

cu titlu de daune materiale. 

În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. rap. la disp. art. 1349 și 1357 Cod civil, art. 11 alin. 

1 din Ordinul nr. 1/2008 emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru punerea în 

aplicare a Normelor privind Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, precum și ale art. 24 din 

Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii 

produse prin accidente de vehicule (în vigoare la data producerii accidentului), a admis, în 

parte, acțiunile civile formulate de către părțile civile N.D., N.A.-M., B.A. și N.V.-P., și, în 

consecință, a obligat partea responsabilă civilmente Fondul de Protecție a Victimelor Străzii la 

plata următoarelor sume: 

- 80.000lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă N.D. - soția victimei, suma 

actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală, ce se vor calcula de la data rămânerii 

definitive a prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului. 

- 70.000 lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă N.A.-M. - fiica victimei, suma 

actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală, ce se vor calcula de la data rămânerii 

definitive a prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului. 

- 40.000 lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă N.V.-P. – nepotul victimei, 

suma actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală, ce se vor calcula de la data 

rămânerii definitive a prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului. 

- 40.000 lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă B.A. - sora victimei, suma 

actualizată cu indicele de inflației și dobânda legală, ce se vor calcula de la data rămânerii 

definitive a prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului. 

- 1549,07 lei, cu titlu de daune materiale, către partea civilă N.D., suma actualizată cu 

indicele de inflație și dobânda legală, ce se vor calcula de la data de 26.10.2016, și până la 

plata integrală a debitului. 

Au fost respinge restul pretențiilor părților civile, ca neîntemeiate. 

În baza prevederilor art. 276 alin. 1 C.proc.pen. a obligat inculpatul G. la plata către 

fiecare din cele patru părți civile a sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

În baza art. 272 alin. 1 și art. 274 alin. 1 C.proc.pen. inculpatul a fost obligat la plata 

către stat a cheltuielilor judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat. 



5 

 

În temeiul prevederilor art. 275 alin. 6 C.proc.pen. onorariul parțial cuvenit 

apărătorului desemnat din oficiu în cursul urmăririi penale (delegația nr. 23669/septembrie 

2016 - C.A.) în cuantum de 260 lei, a rămas în sarcina statului, fiind avansat din fondurile 

speciale ale Ministerului Justiției. 

Pentru a hotărî astfel, Curtea de Apel Iași a reținut că prin rechizitoriul Parchetului de 

pe lângă Curtea de Apel Iași s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a 

inculpatului G. pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul 

fără permis, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (două infracțiuni) și părăsirea 

locului accidentului, fapte prev. de art. 192 alin. 2, art. 335 alin. 2, art. 336 alin. 1, art. 338 

alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și alin. 2 C.pen..  

În fapt, prin actul de sesizare s-a reținut că la data de 10 iunie 2016 inculpatul a 

condus pe drumurile publice din municipiul Iași, autovehiculul proprietate personală marca 

Volkswagen Golf, având în sânge o îmbibație alcoolică peste limita legală, iar, la data de 

17.09.2016, în timp ce conducea autovehiculul proprietate personală marca Volkswagen Golf, 

pe Șoseaua Nicolina din municipiul Iași, deși avea suspendat dreptul de a conduce 

autovehiculul și o îmbibație alcoolică în sânge peste limita legală, a pierdut controlul direcției, 

a pătruns pe trotuar, unde a surprins și accidentat două persoane, dintre care una a decedat și, 

ulterior a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor de poliție. 

Prin încheierea din data de 16 noiembrie 2016, judecătorul de cameră preliminară, în 

baza art. 342 C.proc.pen. raportat la art. 38 alin. 1 lit. d C.proc.pen., a constatat competența 

materială și teritorială a Curții de Apel Iași în soluționarea cauzei. A constatat legalitatea 

sesizării instanței cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași numărul 

593/P/2016, emis la 10.10.2016 privind pe inculpatul G. și a dispus începerea judecății cauzei.  

La termenul de judecată din data de 11 ianuarie 2017, inculpatul G., după ce i-au fost 

aduse la cunoștință drepturile și obligațiile care-i revin potrivit prevederilor art. 83 și 108 

C.proc.pen., a declarat faptul că recunoaște în integralitate faptele pentru care a fost trimis în 

judecată, așa cum au fost acestea descrise în actul de sesizare al instanței, solicitând să fie 

judecat potrivit procedurii simplificate reglementate de prevederile art. 376 C.proc.pen. rap. la 

art. 396 alin. 10 C.proc.pen., cerere care a fost admisă de către instanța de judecată. 

Analizând ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză în cursul urmăririi 

penale din perspectiva prevederilor art. 374 alin. 4 și art. 396 alin. 10 C.proc.pen., instanța a 

constatat că situația de fapt astfel cum a fost reținută prin actul de sesizare al instanței 

întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată, 

dispunând condamnarea acestuia la pedepse cu închisoarea pentru fiecare infracțiune ținând 

cont de dispozițiile art. 74 C.pen.. 

Constatând întrunite condițiile tragerii la răspundere penală, instanța a admis acțiunea 

civilă și, întrucât autovehiculul care a provocat accidentul nu este asigurat, în raport cu 

dispozițiile Legii nr. 32/2000 a obligat partea responsabilă civilmente Fondul de Protecție a 

Victimelor Străzii la plata daunelor morale către fiecare parte civilă, precum și la plata 

daunelor materiale de 1549,07 lei, constând în cheltuieli ocazionate de înmormântarea 

victimei N.D., praznicul de înmormântare, pomenirile de 3 zile, 9 zile și 40 de zile, restul 

daunelor morale fiind respinse ca nedovedite. 

A fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de către partea civilă Serviciul de 

Ambulanță Județean lași și obligat inculpatul G. la plata sumei de 586,8 lei, cu titlu de daune 

materiale, constând în cheltuielile efectuate cu transportul medical al victimei N.D. 

Notă:  

Prin Decizia penală nr. 159/A din 4 mai 2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și 

Justiție, Secția Penală, sentința a fost modificată în parte, astfel: 

Au fost admise apelurile declarate de inculpatul G., partea responsabilă civilmente 

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii și părțile civile N.D. și N.A.-M., numai în ceea ce 

privește latura civilă, respectiv cuantumul daunelor morale. 
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A fost desființată, în parte, sentința penală apelată și, în rejudecare, a fost obligată 

partea responsabilă civilmente Fondul de Protecție a Victimelor Străzii la plata următoarelor 

sume: 

- 180.000 lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă N.D. - soția victimei, suma 

ce va fi actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală, de la data rămânerii definitive a 

prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului; 

- 150.000 lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă N.A.-M. - fiica victimei, 

suma ce va fi actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală, de la data rămânerii 

definitive a prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului; 

- 10.000 lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă B.A. - sora victimei, suma ce 

va fi actualizată cu indicele de inflației și dobânda legală, de la data rămânerii definitive a 

prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului. 

A fost respinsă ca neîntemeiată, acțiunea civilă promovată de partea civilă N.V.-P. și, 

pe cale de consecință, a fost înlăturată dispoziția privind obligarea inculpatului la plata 

cheltuielilor de judecată de 1.000 lei către această parte civilă. 

 

3. Procedura prevăzută de art. 375 Cod procedură penală 

Admiterea nelegală a cererii de judecată a cauzei în procedura privind recunoașterea 

învinuirii atrage trimiterea cauzei spre rejudecare 

Cuprins pe materii: drept procesual penal  

Indice alfabetic: procedura recunoașterii învinuirii  

Temei de drept: art. 375 Cod procedură penală , art. 6 CEDO.  

Curtea de Apel Iași, Secția penală, Decizia penală nr. 111/17 februarie 2017 

Prin Sentinţa penală nr. 2385/28.07.2016, Judecătoria Iaşi a dispus următoarele: 

„Condamnă pe inculpatul X. pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni concurente 

(respectiv aflate în concurs ideal de infracţiuni): 

a) - pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” prev. şi ped. de art. 86 

alin.1 din OUG nr.195/2002 republicată cu aplicarea art.5 Cod penal (prin schimbarea 

încadrării juridice reţinută în rechizitoriul emis la data de 10.06.2015 în dosarul penal nr. 

15354/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi din infracţiunea prevăzută de art. 

335 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, conform dispoziţiilor art.386 Cod 

procedură penală) şi cu reţinerea dispoziţiilor art.396 alin.10 Cod procedură penală, la 

pedeapsa de 8(opt) luni închisoare; 

b) – pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool 

pur în sânge” prev. şi ped. de art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002 republicată cu aplicarea 

art.5 Cod penal ( prin schimbarea încadrării juridice reţinută în rechizitoriul emis la data de 

10.06.2015 în dosarul penal nr. 15354/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi din 

infracţiunea prevăzută de art. 336 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, conform 

dispoziţiilor art.386 Cod procedură penală) şi cu reţinerea dispoziţiilor art.396 alin.10 Cod 

procedură penală, la pedeapsa de 8(opt) luni închisoare; 

În baza disp. 5 Cod penal şi art.12 din Legea nr.187/2012 cu referire la art. 33 lit.b 

Cod penal din 1968 şi art. 34 alin.1 lit. b Cod penal din 1968 contopeşte pedepsele cu 

închisoarea stabilite inculpatului prin prezenta sentinţă penală, anterior menţionate, la lit. a) –

b), şi aplică acestuia pedeapsa închisorii cea mai grea, ca pedeapsă unică rezultantă, respectiv 

pedeapsa de 8(opt) luni închisoare. 

În baza art.12 din Legea nr.187/2012 şi art.71 alin 2 Cod penal din 1968 interzice 

inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal din 

1968. 
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În baza dispoziţiilor art. 81 Cod penal din 1968 dispune suspendarea condiţionată a 

executării pedepsei aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă penală pe o perioadă de 2(doi) 

ani si 8(opt) luni, termen de încercare calculat potrivit dispoziţiilor art. 82 Cod penal din 

1968. 

În baza art.12 din Legea nr.187/2012 şi art. 71 alin 5 Cod penal din 1968 pe durata 

suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii anterior menţionată suspendă şi 

executarea pedepselor accesorii. 

Potrivit art. 359 Cod procedură penală din 1968 atrage atenţia inculpatului asupra 

dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1968 privind revocarea suspendării condiţionate a 

executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare. 

În baza dispoziţiilor art. 398 Cod procedură penală şi art.274 alin. 1 Cod procedură 

penală Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 580 lei cu titlu de cheltuieli 

judiciare avansate de către stat. 

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare (pentru inculpat comunicarea urmând a fi 

efectuată numai la domiciliul procedural ales, mai sus menţionat, conform solicitării exprese a 

acestuia formulată în faza de judecată a procesului penal).  

Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.07.2016.” 

 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut: 

Prin rechizitoriul emis la data de 10.06.2015 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare 

de libertate, a inculpatului X., pentru săvârşirea infracţiunilor de „conducerea unui vehicul 

fără permis de conducere”, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 din Codul penal, şi 

„conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, prevăzută şi 

pedepsită de art. 336 alin. 1, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 

alin. 2 din Codul penal. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi. 

Prin actul de sesizare a instanţei, în esenţă, s-a reţinut în sarcina inculpatului faptul că 

la data de 28.10.2011, ora 19:20, a condus pe DJ 248 în localitatea Grajduri, judeţul Iaşi, 

autoturismul marca Opel, fără permis de conducere şi cu o alcoolemie de 1,35 g ‰ alcool pur 

în sânge, fiind implicat într-un accident de circulaţie soldat cu pagube materiale. 

Prin încheierea dată în procedura de cameră preliminară la data de 24.11.2015, în baza 

art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, a fost constatată legalitatea rechizitoriului emis la data 

de 10.06.2015 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, înregistrat pe rolul Judecătoriei Iaşi, 

legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organul de 

urmărire penală. Totodată s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul X. pentru 

săvârşirea infracţiunilor mai sus menţionate. 

La termenul de judecată din data de 10.05.2016, prezent în faţa instanţei, în prezenţa 

apărătorului său ales, inculpatul a arătat că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa 

în rechizitoriu şi a solicitat ca judecarea cauzei să se facă în baza probelor administrate în faza 

de urmărire penală, potrivit procedurii simplificate prevăzută de art. 375 Cod procedură 

penală. 

Faţă de poziţia procesuală exprimată de inculpat, instanţa de judecată a dat eficienţă 

dispoziţiilor art.375 cu referire la art. 374 alin. 4 din Codul de procedură penală, potrivit 

cărora judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale 

şi a înscrisurilor prezentate de părţi, atunci când recunoaşte în totalitate faptele reţinute în 

sarcina sa. 

Instanţa de judecată a procedat astfel la judecarea cauzei penale de faţă exclusiv pe 

baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere 

prezentate de către inculpat. 

Analizând în mod coroborat actele şi lucrările cauzei, instanţa reţine aceeaşi situaţie de 

fapt ca cea reţinută în rechizitoriu, probele administrate în faza urmăririi penale nerelevând o 

situaţie de fapt diferită de aceasta. Astfel: 
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În fapt: 

La data de 28.10.2011, orele 16.00, inculpatul X. a mers în localitatea Scînteia, judeţul 

Iaşi la o cunoştinţă, împreună cu prietenul său, Y., acesta din urmă conducând autoturismul 

socrului inculpatului, marca Opel. 

Inculpatul a declarat ulterior că în satul Scînteia a băut trei pahare cu vin şi trei sticle 

cu bere. La un moment dat s-a certat cu Y., astfel că a luat cheile de la autoturismul marca 

Opel, s-a urcat la volan şi a plecat spre mun. Iaşi. 

Ajungând în localitatea Grajduri, pe DJ 248, în jurul orelor 19.20, inculpatul a intrat în 

coliziune cu un vehicul cu tracţiune animală, aparţinând martorului Z. 

Din impact au rezultat doar pagube materiale, respectiv avarierea uşoară a 

autoturismului şi a căruţei. 

La faţa locului a fost solicitată intervenţia organelor de poliţie. 

Inculpatul X. a recunoscut că el condusese autoturismul implicat în accident.  

Întrucât emana halenă alcoolică, susnumitul a fost testat cu aparatul etilotest Drager la 

ora 20.01, rezultând o valoare de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, conform testului nr. 

00034/28.10.2011. 

Ulterior, inculpatul a fost condus la Spitalul „Sf. Spiridon” UPU din mun. Iaşi, unde i 

s-au recoltat două probe biologice de sânge la orele 20.57 şi 21.57. 

Probele astfel recoltate au fost sigilate cu nr. 00004706 şi înaintate către I.M.L. Iaşi la 

data de 31.10.2011, în trusa standard.  

Potrivit buletinului de analiză toxicologică-alcoolemie nr. 2015-6/A din 01.11.2011, 

inculpatul X. avea alcoolemii de 1.35 g ‰, respectiv 1.15 g ‰, corespunzătoare celor două 

probe recoltate. 

Întrucât a fost depășit termenul de 30 de minute recomandat de Ordinul Ministerului 

Sănătății nr.376/2006 (în prezent abrogat prin Ordinul nr. 1512/2013), din momentul 

producerii evenimentului rutier și până la recoltarea primei probe biologice pentru stabilirea 

alcoolemiei, în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale privind calculul 

retroactiv al alcoolemiei inculpatului X..  

Din concluziile raportului de expertiză medico-legală nr.624/R din 21.12.2012 

întocmit de Institutul de Medicină Legală Iaşi privind calculul retroactiv al alcoolemiei, 

rezultă faptul că la data de 28.10.2011, ora 19.20, X. ar fi putut avea o alcoolemie teoretică 

aproximativă cuprinsă în intervalul 1,25 - 1,40 g ‰ alcool pur în sânge.  

Din adresa S.P.C.R.P.C.I.V. Iaşi nr. 109826/28.12.2012 rezultă că inculpatul X. nu 

posedă permis de conducere. 

În faza de judecată a procesului penal, inculpatul a recunoscut comiterea faptelor 

pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată în prezenta cauză penală. 

 Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: 

 - procesul-verbal de sesizare din oficiu întocmit la data de 28.10.2011; 

 - bonul cu rezultatul alcooltestului efectuat cu aparatul Dräger; 

 - procesul-verbal de prelevare a probelor biologice și buletinul de examinare clinică; 

 - buletin de analiză toxicologică-alcoolemie nr.2015-6/A din data de 01.11.2011;  

 - raport de expertiză medico-legală privind calculul retroactiv al alcoolemiei nr.624/R 

din 21.12.2012 întocmit de Institutul de Medicină Legală Iaşi 

 - adresa S.P.C.R.P.C.I.V. Iaşi nr. 109826/28.12.2012; 

- declaraţiile inculpatului X., date în faţa organelor judiciare, în care acesta a 

recunoscut comiterea faptelor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată în prezenta 

cauză penală, faţă de toate acestea instanţa constatând că prezumţia relativă de nevinovăţie 

prevăzută de dispoziţiile art.4 Cod procedură penală în favoarea inculpatului a fost răsturnată, 

fiind dovedită, dincolo de orice îndoială rezonabilă, vinovăţia acestuia. 

În drept: 

Faptele inculpatului X. care, la data de 28.10.2011, a condus pe DJ 248 în localitatea 

Grajduri, judeţul Iaşi, autoturismul marca Opel,în condiţiile în care nu poseda permis de 
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conducere şi avea în sânge o alcoolemie peste limita legală (respectiv de 1,35 g ‰ alcool pur 

în sânge), fiind implicat într-un accident de circulaţie soldat cu pagube materiale, întrunesc 

elementele constitutive ale infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” prev. şi ped. de art. 86 

alin.1 din OUG nr.195/2002 republicată cu aplicarea art.5 Cod penal (prin schimbarea 

încadrării juridice reţinută în rechizitoriul emis la data de 10.06.2015 din infracţiunea 

prevăzută de art. 335 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, conform dispoziţiilor 

art.386 Cod procedură penală) şi „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de 

către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge” 

prev. şi ped. de art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002 republicată cu aplicarea art.5 Cod penal 

(prin schimbarea încadrării juridice reţinută în rechizitoriul emis la data de 10.06.2015 din 

infracţiunea prevăzută de art. 336 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, conform 

dispoziţiilor art.386 Cod procedură penală). 

Având în vedere modificările legislative intervenite începând cu data de 01.02.2014, 

din perspectiva dispoziţiilor art.5 Cod penal şi într-o interpretare globală a dispoziţiilor legale 

aplicabile – în acest sens fiind Decizia nr.265/2014 a Curţii Constituţionale – instanţa constată 

că legea anterioară este legea mai favorabilă inculpatului întrucât, în condiţiile în care 

dispoziţiile art.335 alin.1 Cod penal şi dispoziţiile art.336 alin.1 Cod penal prevăd aceleaşi 

limite de pedeapsă ca şi dispoziţiile art. art. 86 alin 1 din OUG nr. 195/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 49/2006 şi dispoziţiile art. art. 87 alin 1 din OUG nr. 195/2002, 

modificată şi completată prin Legea nr. 49/2006 (respectiv pedeapsa de 1 an – 5 ani 

închisoare), iar circumstanţele atenuante judiciare ce pot fi reţinute şi modalitatea de 

executare a pedepsei ce poate fi stabilită inculpatului potrivit legii anterioare, oferă acestuia 

un tratament sancţionator mai uşor. 

Constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, 

instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina 

sa. 

La individualizarea judiciară a pedepselor ce se vor aplica inculpatului se va ţine 

seama, conform criteriilor generale de individualizare înscrise la art. 74 Cod penal, atât de 

limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile comise, de dispoziţiile art. 396 

alin.10 Cod procedură penală, potrivit cărora, în cazul recunoaşterii învinuirii, limitele de 

pedeapsă se reduc cu o treime, de starea de pericol creată, de motivul săvârşirii infracţiunii şi 

scopul urmărit, de antecedenţa penală a inculpatului (sub acest aspect, instanţa va avea în 

vedere că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale), de conduita acestuia după 

săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal, concretizată în prezentarea sa în faţa 

organelor judiciare şi în recunoaşterea faptelor comise, de nivelul de educaţie, vârsta, starea 

de sănătate, situaţia familială şi socială. 

Totodată, instanţa apreciază că perioada mare de timp care a trecut de la momentul 

comiterii faptelor (respectiv data de 28.10.2011) şi până la trimiterea în judecată a 

inculpatului în prezenta cauză penală (respectiv data de 10.06.2015), coroborat cu datele care 

rezultă din înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosarul cauzei şi care conturează o 

evoluţie pozitivă a inculpatului ulterior momentului implicării în activitatea infracţională 

pentru care se va dispune condamnarea sa prin prezenta sentinţă penală, conduc la concluzia 

că faptele penale comise au un caracter accidental în viaţa inculpatului, nefiind necesară o 

sancţionare severă a acestuia. Se va avea în vedere şi că inculpatul se află la primul conflict cu 

legea penală, a manifestat o conduită pozitivă pe parcursul procesului penal, este o persoană 

integrată social, cu posibilităţi reale de conştientizare a gravităţii faptelor comise şi a 

consecinţelor negative ale implicării sale într-o activitate infracţională, aspecte esenţiale 

pentru formarea unei atitudini responsabile pe viitor faţă de valorile sociale protejate de legea 

penală. 

Faţă de considerentele sus expuse, instanţa va aplica inculpatului câte o pedeapsă cu 

închisoarea al cărei cuantum va fi stabilit între limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege 
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pentru infracţiunea comisă – limite reduse cu 1/3 ca efect aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 

10 Cod procedură penală - respectiv pedeapsa de 8(opt) luni închisoare pentru fiecare dintre 

infracţiunile săvârşite, apreciind că reţinerea circumstanţelor atenuante nu se impune în cauză. 

Având în vedere că infracţiunile pentru care se va dispune condamnarea inculpatului 

prin prezenta sentinţă penală au fost săvârşite în condiţiile concursului ideal de infracţiuni, în 

baza disp. 5 Cod penal şi art.12 din Legea nr.187/2012 cu referire la art. 33 lit.a Cod penal din 

1968 şi art. 34 alin.1 lit. b Cod penal din 1968, instanţa va contopi pedepsele cu închisoarea 

stabilite inculpatului prin prezenta sentinţă penală şi va aplica acestuia pedeapsa închisorii cea 

mai grea, ca pedeapsă unică rezultantă, respectiv pedeapsa de 8(opt) luni închisoare. 

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie ce urmează a fi aplicată inculpatului - având în 

vedere dispoziţiile art.12 din Legea nr.187/2012 - instanţa reţine că natura faptelor săvârşite, 

gradul concret de pericol social al acestora, precum şi pedeapsa principală ce urmează a fi 

aplicată inculpatului conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură 

electorală, prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul 

de fi ales în autorităţile publice sau funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie 

implicând exerciţiul autorităţii de stat, întrucât exercitarea acestor drepturi presupune o 

conduită morală ireproşabilă. 

 Luând în considerare şi dispoziţiile art. 53 din Constituţie precum şi jurisprudenţa 

Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa apreciază că interzicerea exerciţiului acestor 

drepturi este necesară pentru asigurarea unui scop legitim, respectiv desfăşurarea instrucţiei 

penale, măsură care este necesară într-o societate democratică. De asemenea, instanţa, luând 

în considerare natura şi gravitatea pedepsei principale ce urmează a fi aplicată, apreciază că 

pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit b) Cod 

penal din 1968 este proporţională cu situaţia care a determinat-o. 

 În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei închisorii mai sus menţionate, 

constatând întrunite cumulativ condiţiile stabilite de disp.art. 81 Cod penal din 1968, instanţa 

va dispune suspendarea condiţionată a executării acesteia pe o durată de 2 ani şi 8 luni, 

perioadă stabilită conform disp.art. 82 Cod penal din 1968 şi care va constitui termen de 

încercare pentru inculpat. 

În baza art.12 din Legea nr.187/2012 şi art. 71 alin. 5 Cod penal din 1968, pe durata 

suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, instanţa va dispune suspendarea 

executării pedepselor accesorii. 

Potrivit art. 359 Cod procedură penală din 1968, instanţa va atrage atenţia inculpatului 

asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1968 privind revocarea suspendării condiţionate a 

executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare. 

În baza dispoziţiilor art. 398 Cod procedură penală şi art.274 alin. 1 Cod procedură 

penală Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 580 lei cu titlu de 

cheltuieli judiciare avansate de către stat.” 

Împotriva sentinţei penale redate mai sus, a declarat apel, în termenul legal, Parchetul 

de pe lângă Judecătoria Iaşi, considerând-o ca nelegală şi netemeinică pentru următoarele 

motive: 

În ceea ce priveşte nelegalitatea, se apreciază că instanţa de judecată nu a respectat 

dispoziţiile art. 376 Cod procedură penală în sensul că nu a stabilit momentul în care s-a 

început cercetarea judecătorească în cauză, având în vedere faptul că prin şedinţa din data de 

16.02.2016 a fost admisă audierea martorilor din lucrări, dar şi efectuarea verificărilor în 

vederea judecării în lipsă a inculpatului. Astfel, după începerea cercetării judecătoreşti, la al 

5-lea termen de judecată stabilit la data de 10.05.2016 şi după încuviinţarea probei cu citarea 

martorilor din lucrări, care nu s-au prezentat, a fost admisă cererea inculpatului de judecare pe 

procedura simplificată, acesta putând astfel beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă cu 

1/3, cf. legii. 

În acest context, se consideră că au fost încălcate dispoziţiile art. 376 alin. l Cod 

procedură penală, deoarece instanţa nu putea trece la administrarea probatoriilor decât după ce 
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cauza era în stare de judecată, adică după respectarea dispoziţiilor prev. de art. 364 alin.2 Cod 

procedură penală care prevede faptul că „judecata poate avea loc în lipsa inculpatului dacă 

acesta este dispărut, se sustrage de la judecată ori si-a schimbat adresa fără a o aduce la 

cunoştinţa organelor judiciare şi, în urma verificărilor efectuate, nu i se cunoaşte noua 

adresă". 

În ceea ce priveşte netemeinicia , deşi pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului X. este 

legală, se apreciază că aceasta nu a fost corect individualizată de către instanţa de fond, 

raportat atât la circumstanţele şi consecinţele concrete ale săvârşirii faptelor, dar şi la 

jurisprudenţa instanţei. 

Având în vedere faptul că instanţa a stabilit că dispoziţiile vechiului Cod penal sunt 

mai favorabile inculpatului, în conformitate cu disp. art.72 Cod penal din 1968, la stabilirea şi 

aplicarea pedepselor se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a Codului penal, 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, 

dar şi de alte aspecte menţionate în mod corect, dar interpretate incorect , aşa cum rezultă din 

considerentele hotărârii. 

În primul rând, se precizează că infracţiunile la regimul rutier sunt de pericol, pentru a 

căror existenţă este suficient ca rezultatul să constea într-o stare de pericol, dar trebuie luat în 

considerare şi aspectul că inculpatul a săvârşit două infracţiuni grave şi a provocat un accident 

de circulaţie soldat cu pagube materiale (a acroşat din spate căruţa care staţiona pe marginea 

drumului DJ 248 în dreptul unui magazin sătesc de pe raza loc. Grajduri, jud. Iaşi, în care se 

afla martorul Z., iar în urma accidentului fiind distrusă căruţa, calul lovit, iar martorul de 

asemenea lovit la spate, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale. Astfel, infracţiunile săvârşite 

puteau conduce la producerea unor consecinţe mult mai grave, prin încălcarea relaţiilor 

sociale având ca obiect viaţa, sănătatea sau integritatea fizică a sa sau a altor persoane 

nevinovate (statistic s-a constatat faptul că tinerii produc cele mai multe şi mai grave 

accidente de circulaţie), dar şi relaţii patrimoniale prin avarierea autovehiculului şi atelajului 

hipo implicate în accident, aceste aspecte putând fi reţinute în cauză ca şi circumstanţe 

agravante prev. de art. 75 alin. 2 Cod penal din 1968. 

Se consideră că în mod greşit instanţa de fond a apreciat că nu se impune o sancţionare 

mai severă decât minimul coborât prevăzut de lege (de 8 luni închisoare) raportat la perioada 

mare de timp care a trecut de la momentul comiterii faptelor (28.10.2011) şi până la trimiterea 

în judecată a inculpatului (10.06.2015), întrucât această întârziere s-a datorat exclusiv 

comportamentului inculpatului, care, după ce a fost audiat în calitate de suspect în cauză, nu a 

mai fost de găsit, atât în timpul finalizării actelor de urmărire penală, dar şi în timpul judecăţii, 

care a durat aproximativ un an. 

În ceea ce priveşte cuantumul pedepselor aplicate pentru fiecare infracţiune, se emite 

opinia conform căreia instanţa nu a ţinut cont de toate elementele specifice ale fiecărei fapte 

care trebuie luate în considerare la individualizarea cuantumului pedepsei aplicate, cum ar fi 

aspectul că inculpatul nu a avut niciodată permis de conducere şi nici nu a făcut dovada că ar 

fi urmat cursurile vreunei şcoli de şoferi pentru a dobândi abilităţile necesare unui şofer, fiind 

o mare diferenţă între o persoană care conduce cu permisul suspendat sau anulat şi o persoană 

care nu a făcut nici un curs practic sau teoretic de legislaţie în domeniu. 

Se menţionează opinia că instanţa nu a făcut o justă individualizare a fiecărei fapte 

întrucât s-au aplicat două pedepse identice (chiar dacă sunt săvârşite în acelaşi context, fiind 

atras un concurs ideal), însă infracţiunile sunt diferite şi prezintă risc diferenţiat ca şi posibile 

consecinţe, iar o persoană care săvârşeşte două infracţiuni, ar trebui să primească o pedeapsă 

concurentă pentru două fapte în concurs, cu aplicarea măcar a unui mic spor şi nu doar pentru 

una singură, coborâtă nejustificat la minimul legal. 

Judecata în apel 

Inculpatul X. a fost prezent în faţa instanţei de apel, beneficiind de asistenţa juridică a 

unui apărător ales, şi nu a dat noi declaraţii. 
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Nu au fost formulate cereri noi în apel, inculpatul depunând la dosar doar înscrisuri în 

circumstanţiere şi date confidenţiale. 

Analizând cu prioritate motivul de legalitate a sentinței penale apelate, invocat de 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, în baza efectului devolutiv al apelului și al limitelor 

sale, în conformitate cu dispoziţiile art. 417 şi art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată 

următoarele:  

Prin sentința apelată Judecătoria Iaşi a dispus condamnarea inculpatului X. la 

pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare, cu aplicarea dispoziţiilor art. 81 Cod penal din 1969, 

pentru săvârşirea a două infracţiuni rutiere, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere prev. de art. 86 alin.1 din 

O.U.G. nr.195/2002 republicată, cu aplicarea art.5 Cod penal, şi conducerea pe drumurile 

publice a unui autovehicul de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 

0,80 g/l alcool pur în sânge prev. de art. 87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 republicată, cu 

aplicarea art. 5 Cod penal, şi cu reţinerea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. 

Curtea constată că instanţa de fond în mod greşit a desfăşurat judecata în prezenta 

cauză potrivit procedurii simplificate prev. de art. 374 alin. 4 rap. la art. 375 şi art. 377 Cod 

procedură penală, dând efect dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală în ceea ce 

priveşte limitele speciale de pedeapsă în cadrul cărora a stabilit în concret pedepsele pentru 

cele două infracţiuni rutiere pentru care inculpatul X. a fost trimis în judecată.  

Curtea arată că raţiunile şi scopul principal pentru care legiuitorul a înţeles să edicteze 

o procedură simplificată de judecată în cadrul căreia, în condiţiile stabilite expres, să nu se 

mai procedeze la readministrarea probatoriului din faza de urmărire penală şi la administrarea 

de probe noi, cu excepţia înscrisurilor, a fost aceea de a scurta durata proceselor penale, de a 

crea condiţiile pentru desfăşurarea cu celeritate a procesului penal şi nicidecum aceea de a 

crea o facilitate inculpatului/inculpaţilor în a beneficia de reducerea limitelor speciale de 

pedeapsă. 

 Este adevărat că, în subsidiar, urmare a poziţiei procesuale, sincere şi corespunzătoare 

adevărului, a inculpatului care recunoaşte învinuirea adusă, este de acord cu probatoriul 

administrat în faza de urmărire penală, etc., acesta beneficiază de dispoziţiile art. 396 alin.10 

Cod procedură penală, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de articolele precitate, dar 

doar ca un efect secundar al procedurii abreviate. 

De esenţa acestei proceduri de judecată este durata redusă a procesului penal care nu 

mai presupune efectuarea unei cercetări judecătoreşti în sensul art. 376 Cod procedură penală, 

în caz contrar scopul prevăzut de legiuitor este efectiv anulat. 

Pentru a putea purcede la desfăşurarea judecăţii în primă instanţă potrivit procedurii 

simplificate este necesar ca părţile să fie legal citate, iar cauza să se afle în stare de judecată, 

adică să nu existe niciun motiv obiectiv pentru care s-ar impune amânarea cauzei (nelegală 

citare, lipsa apărării, întregirea cadrului procesual, etc.), astfel încât instanţa să poată 

desfăşura activităţile prevăzute de art. 374 alin. 1 – alin. 3 Cod procedură penală.  

Aşa cum rezultă expres din art. 374 alin. 1 Cod procedură penală, aducerea la 

cunoştinţa inculpatului a posibilităţii de a opta pentru desfăşurarea judecăţii în procedura 

simplificată (abreviată) în acord cu dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, are loc 

la primul termen de judecată la care procedura de citare este legal îndeplinită şi cauza se află 

în stare de judecată, aceasta fiind una dintre condiţiile esenţiale pentru admiterea cererii de 

judecată în procedură simplificată, condiţie ce este în acord tocmai cu scopul instituirii 

procedurii, aşa cum a menţionat Curtea mai sus. 

În speţa dedusă judecăţii, Curtea constată că pentru primul termen de judecată din data 

de 19.01.2016 inculpatul X. a fost citat la adresa pe care a declarat-o în faza de urmărire 

penală, aşa cum rezultă din declaraţia sa, cu respectarea dispoziţiilor art. 259 şi art. 260 alin. 2 

lit. f şi g Cod procedură penală. Aceasta a fost singura adresă cunoscută a inculpatului, care 

nu a adus la cunoştinţa organelor judiciare vreo altă adresă, deşi avea această obligaţie în 

ipoteza în care locuia la o altă adresă, cu menţiunea că acesta a avut la dispoziţie un termen 
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procedural de 7 zile pentru a se prezenta la Judecătoria Iaşi şi a primi comunicarea citaţiei, 

lucru pe care nu l-a făcut potrivit menţiunii de pe procesul-verbal de predare. 

Pentru al doilea termen de judecată din data de 16.02.2016, inculpatul X. a fost citat şi 

cu mandat de aducere, termen la care nu s-a prezentat, iar instanţa a dispus, la solicitarea 

procurorului de audiere a martorilor din lucrări, citarea martorilor audiaţi în faza de urmărire 

penală (încheierea de şedinţă de la termenul din data de 16.02.2016), ceea ce presupune 

începerea etapei cercetării judecătoreşti în procedura obişnuită de judecată conform art. 376 

Cod procedură penală. 

Din cuprinsul procesului verbal privind mandatul de aducere emis pe numele acestuia 

pentru termenul din data de 16.02.2016, rezultă că inculpatul X. a fost găsit, s-a luat legătura 

telefonic cu acesta de către jandarmul care a executat mandatul de aducere, a luat cunoştinţă 

despre obligaţia de a se prezenta în faţa Judecătoriei Iaşi la termenul din data 16.02.2016 şi a 

declarat că nu se poate prezenta pentru că nu se află în localitate, aflându-se în Bucureşti în 

scopul exercitării atribuţiilor de serviciu. 

Aspectul esenţial în speţă care trebuie subliniat este acela că organele de jandarmi l-au 

căutat pe inculpatul X. la noua adresă cu care figura în baza de date a D.E.P.A.B.D. începând 

cu data de 07.12.2015 ( respectiv, Iaşi, str. S. nr. 13 B, etc., a se vedea şi fişa de evidenţă de la 

dosarul de fond), aşa cum rezultă din procesul verbal privind mandatul de aducere emis pentru 

termenul din data de 16.02.2016. 

Prin urmare, inculpatul X. a cunoscut în mod clar despre desfăşurarea judecăţii în 

cauză, primul termen de judecată la care procedura de citare a fost legal îndeplinită cu 

inculpatul X. şi cauza s-a aflat în stare de judecată, asistenţa juridică nefiind obligatorie pentru 

acest inculpat care nu se afla în niciuna dintre situaţiile prev. de art. 90 Cod procedură penală, 

fiind termenul din data de 16.02.2016, termen la care inculpatul nu s-a prezentat, aşa cum 

rezultă din încheierea de şedinţă. 

Inculpatul s-a prezentat pentru prima data în faţa instanţei de fond abia la al treilea 

termen de judecată din data de 15.03.2015, aşa cum rezultă din încheierea de şedinţă. 

Curtea mai constată că la al patrulea termen de judecată stabilit în data de 12.04.2016 

inculpatul X. nu s-a prezentat (încheiere de şedinţă), şi abia la al cincilea termen de judecată, 

în data de 10.05.2016, acesta s-a prezentat în faţa instanţei, a formulat solicitarea de judecată 

în procedură simplificată, iar instanţa a admis această cerere (încheierea de şedinţă din data de 

10.05.2016). 

Rezultă aşadar că momentul procesual până la care inculpatul X. ar fi putut solicita ca 

judecata să se desfăşoare potrivit procedurii prevăzute de art. 374 alin. 4 rap. la art. 375 şi art. 

377 Cod procedură penală, iar instanţa de fond ar fi putut admite această solicitare a fost cu 

mult depăşit, instanţa de fond desfăşurând judecata în primă instanţă cu încălcarea 

dispoziţiilor legale prev. de art. 374 alin. 1 – alin. 4 Cod procedură penală. 

Curtea nu va reţine argumentul prezentat de parchet în susţinerea motivului de 

nelegalitate invocat cu privire la încălcare dispoziţiilor art. 376 alin. 1 Cod procedură penală, 

deoarece acesta nu are legătură cu îndeplinirea condiţiilor pentru desfăşurarea judecăţii în 

procedura simplificată, momentul temporal la care se raportează judecata în procedură 

simplificată fiind cel prevăzut de art. 374 alin. 1 Cod procedură penală. 

De asemenea, Curtea nu va reţine nici apărările formulate de inculpatul X., prin 

apărătorul ales, cu privire la faptul că a indicat o adresă în anul 2011, însă ulterior şi-a 

schimbat domiciliul, iar la momentul în care i s-a luat declaraţia în faţa agentului de post, 

vrând să indice locul unde locuieşte efectiv, i s-a răspuns că este bună adresa din buletin, 

acesta fiind motivul pentru care, până a fost găsit pe baza unui mandat de aducere în 

16.02.2016 de către instanţa de judecată, nu a cunoscut despre existenţa acestui proces timp 

de patru ani şi jumătate.  

Pe lângă faptul că afirmaţia sa privind dorinţa de a aduce la cunoştinţa organului de 

poliţie noua adresă de domiciliu nu a fost dovedită, Curtea constată că inculpatul nu şi-a 

îndeplinit obligaţia legală de a aduce la cunoştinţa organului judiciar noua adresă, fiind căutat 
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pe parcursul fazei de urmărire penală de nenumărate ori la adresa declarată şi cu care figura în 

evidenţele organelor abilitate, pe de o parte, iar pe de altă parte, a cunoscut despre termenul de 

judecată din data de 16.02.2016 dar nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nici nu a formulat vreo 

cerere care, eventual, să justifice acordarea unui nou termen în cauză. 

În aceste condiţii, inculpatul nu mai putea beneficia de judecata în procedura 

simplificată prev. de art. 374 alin. 4 rap. la art. 375 şi art. 377 Cod procedură penală, nefiind 

îndeplinită condiţia privind momentul până la care inculpatul poate formula o astfel de cerere, 

respectiv primul termen de judecată la care procedura de citare a fost legal îndeplinită şi cauza 

s-a aflat în stare de judecată. 

Faţă de motivul de nelegalitate analizat, Curtea arată că nu se mai impune analiza 

motivului de netemeinicie invocat de parchet în susţinerea apelului. 

În consecinţă, constatând că în mod greşit prima instanţă a admis cererea inculpatului 

X. de judecată în procedura simplificată, judecata neputându-se desfăşura în prezenta cauză 

decât în procedura obişnuită de judecată, şi, faţă de această concluzie, constatând lipsa etapei 

cercetării judecătoreşti care echivalează cu nepronunţarea asupra faptelor pentru care 

inculpatul a fost trimis în judecată, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. b ipoteza II Cod 

procedură penală, va admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi 

împotriva sentinţei penale nr. 2385/28.07.2016, pronunţate de Judecătoria Iaşi, pentru acest 

motiv de nelegalitate. 

În temeiul art. 423 alin. 1 Cod procedură penală, Curtea va desfiinţa în totalitate 

sentinţa apelată şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, respectiv Judecătoria 

Iaşi, instanţa de control judiciar neputând efectua cercetarea judecătorească în cauză pentru 

prima dată deoarece, într-o astfel de ipoteză, ar fi încălcat dreptului inculpatului la dublul grad 

de jurisdicţie. 

În temeiul art. 424 alin. 4 Cod procedură penală, judecata va fi reluată din etapa 

cercetării judecătoreşti în procedura obişnuită, conform art. 376 Cod procedură penală. 

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru 

soluţionarea apelului parchetului vor rămâne în sarcina statului. 

 

4. Limitele judecății - art. 371 C.proc.pen.. Înșelăciune .Avocat. Lipsa raporturilor 

patrimoniale dintre persoana vătămată și inculpat 

Cuprins pe materii: drept penal, drept procesual penal   

Indice alfabetic:  limitele judecății , înșelăciune   

Temei de drept:art. 371 Cod procedură penală ,  art. 244 Cod penal  

 

Completarea acuzațiilor de către procuror cu prilejul formulării, în cursul cercetării 

judecătorești, a unei solicitări de schimbare a încadrării juridice contravine 

normelor procesual penale, întrucât conduce la reconfigurarea împrejurărilor 

faptice imputate după epuizarea momentului instituit de lege, ceea ce echivalează 

cu o nesocotire a principiului separării funcțiilor judiciare și, în egală măsură, a 

dreptului la apărare, în condițiile în care limitele și obiectul judecății stabilite 

prin rechizitoriu sunt supuse controlului de legalitate în faza camerei 

preliminare, fiind exclusă extinderea ulterioară a acestora în etapa judecății. 

Pentru a realiza condițiile de tipicitate ale infracțiunii de înșelăciune, acțiunea de 

inducere în eroare trebuie să se producă pe fondul constatării existenței unor 

raporturi patrimoniale între autorul faptei și persoana indusă în eroare, în a 

căror derulare primul acționează cu rea-credință, urmărind să creeze victimei o 

falsă reprezentare a realității pentru a o determina pe aceasta să asigure fie 

autorului, fie unei alte persoane un folos patrimonial injust. Se observă, așadar, 

că de esența infracțiunii de înșelăciune este existența unor raporturi patrimoniale 

între autorul faptei și persoana indusă în eroare. 
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Or, raporturile dintre diferitele autorități publice (inclusiv autoritatea judecătorească) 

și cetățeni sunt raporturi de autoritate, guvernate de reglementările incidente în 

domeniile în care acestea își exercită prerogativele specifice. Natura raporturilor 

dintre instanțele judecătorești și părți nu este, însă, influențată de tipul litigiului 

dedus spre soluționare, aceste relații rămânând în sfera raporturilor de 

autoritate indiferent de caracterul patrimonial sau nepatrimonial al dreptului 

pentru a cărui ocrotire partea s-a adresat justiției. 

Prin urmare, prezentarea mincinoasă a unor aspecte de fapt ori de drept în fața unei 

autorități judecătorești iese din sfera relațiilor protejate prin incriminarea 

infracțiunii de înșelăciune (art. 215 C.pen. anterior, respectiv art. 244 C.pen.), 

putând, însă, fi circumscrisă altor infracțiuni, precum cele de fals ori contra 

înfăptuirii justiției ș.a. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală, Sentința penală nr. 30/17 martie 2017 

 

Prin rechizitoriul nr. 311/P/2013 din 11.12.2015 emis de Parchetul de pe lângă 

Curtea de Apel Iași, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților C., pentru săvârșirea 

infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen. cu 

aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., uz de fals, prevăzută de art. 323 C.pen. cu 

aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 2 C.pen. 

cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., și participație improprie la fals intelectual, 

prevăzută de art. 52 alin. 2 C.pen. raportat la art. 321 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 

38 alin. l C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. l C.pen., și B., pentru săvârșirea infracțiunilor 

de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen. cu aplicarea art. 5 

C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., uz de fals, prevăzută de art. 323 C.pen. cu aplicarea art. 5 

C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 2 C.pen. cu aplicarea 

art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., și participație improprie la fals intelectual, prevăzută de 

art. 52 alin. 2 C.pen. raportat la art. 321 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l 

C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.. 

În actul de sesizare a instanței s-a arătat că, în anul 1982, numita B.R. (în prezent J.R.) 

a vândut inculpatei B. o casă de locuit situată în comuna T., sat T., județul Iași, pe care o 

construise împreună cu soțul ei, numitul B.C., decedat la 27.02.1973, pe un teren în suprafață 

de 1200 mp moștenit de la părinții acestuia din urmă, numiții B.T. și B.C. J.R. a avut 

împreună cu B.C. cinci copii, respectiv C.E., B.M., B.V., B.D. și B.I., dintre care, în anul 

1982, doar penultimul era major. După anul 1982, numita J.R. și copii săi nu au mai locuit în 

comuna T., județul Iași. 

S-a reținut, în continuare, că, în anul 2009, inculpata B. s-a adresat inculpatului C., 

avocat în cadrul Baroului Iași (recomandat de martorul P.I.), în vederea obținerii terenului de 

1000 mp din jurul casei cumpărate în anul 1982 de la numita J.R. Ca urmare, la data de 

28.08.2009, inculpatul C. a depus la Judecătoria Pașcani o acțiune pe care a formulat-o în 

numele persoanelor vătămate B.R., B.M., B.V., B.I. și B.L., pe care nu le-a văzut niciodată și 

nici nu le cunoștea, luându-le numele de pe autorizația pentru înstrăinare de construcții nr. 7 

din data de 24.04.1982 emisă de Consiliul popular al comunei T., județul Iași, atașând și o 

împuternicire avocațială, fără număr, cu aceeași dată, în care a consemnat în fals că a fost 

împuternicit de respectivele persoane vătămate în baza contractului din 28.08.2009 să le 

redacteze acțiunea și să îi reprezinte în fața Judecătoriei Pașcani.  

S-a mai arătat că inculpatul C. a întocmit în fals și chitanța cu nr. 35 din 25.08.2009 în 

care a consemnat că a încasat un onorariu de 1000 lei de la „B.R. ș.a” - fila 9 din chitanțierul 

seria C 195 170 25, înregistrând chitanța completată în fals în registrul - jurnal de încasări și 

plăți la fila 44. 
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Acțiunea a format obiectul dosarului civil nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani, 

în care inculpatul C. a fost prezent la fiecare termen de judecată, persoanele vătămate B.R., 

B.M., B.V., B.I. și B.L., care în 2009 aveau alte nume decât în anul 1982, fiind citate la adresa 

cabinetului de avocatură al sus-numitului, la solicitarea acestuia. În acest proces, care a avut 

ca obiect „acțiune în constatare” inculpatul C., în numele numiților B.R., B.M., B.V., B.I. și 

B.L., a chemat-o în judecată pe inculpata B. și a solicitat instanței de judecată să constate că 

aceștia i-au vândut celei din urmă în anul 1982 și terenul, nu numai casa, precum și faptul că a 

obținut terenul prin „uzucapiune scurtă”. Instanța a dispus citarea numiților B.R., B.M., B.V., 

B.I. și B.L. la adresa din comuna T., sat T., județul Iași, cu mențiunea de a indica valoarea 

terenurilor pentru calcularea taxei de timbru. 

A mai arătat procurorul că, la data de 9.09.2009, inculpata B. a semnat dovezile de 

îndeplinire a procedurii de citare în locul destinatarilor B.R., B.M., B.V., B.I. și B.L., 

susținând că este rudă cu aceștia și că le va înmâna citațiile, în acest sens, folosindu-se de 

faptul că înainte de căsătorie avea numele de familie tot B. și mințind factorii poștali. 

Inculpata B. s-a prezentat la fiecare termen de judecată, a achitat taxa de timbru în 

locul pretinșilor reclamanți și onorariul expertului topograf, semnând, de asemenea, mai multe 

cereri, redactate în numele ei de către inculpatul C., prin care arăta că este de acord cu 

acțiunea formulată de reclamanți. 

S-a mai reținut că inculpatul C. a întocmit în fals, în numele pretinșilor reclamanți, o 

notă de probe, prin care se solicita audierea în calitate de martor a numitului P.I. și efectuarea 

unei expertize topo-cadastrale, notă pe care a depus-o la dosarul nr. 3273/866/2009 al 

Judecătoriei Pașcani la data de 2.02.2010. 

În actul de sesizare, s-a mai arătat că, la data de 28.05.2010, ca urmare a desființării 

completului care judeca cauza și repartizării aleatorii a dosarului menționat, s-a dispus citarea 

reclamanților la adresa din comuna T., județul Iași, ocazie cu care inculpata B. a semnat, la 

02.06.2010, procesele verbale de primire a citațiilor destinate numiților B.M., B.V. și B.I., 

susținând în mod nereal că este soră cu aceștia. De asemenea, și în 01.07.2010, inculpata a 

semnat procesele verbale de primire a citațiilor emise pe numele reclamanților B.R., B.M. 

B.V., B.I. și B.L., susținând în mod nereal că este rudă cu aceștia. 

În baza actelor întocmite în fals, inculpatul C. a obținut, în dosarul civil nr. 

3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani, sentința civilă nr. 2128 din 5.10.2010, prin care s-a 

admis acțiunea civilă, s-a decis ca hotărârea să țină loc de act autentic de vânzare - cumpărare 

încheiat între numiții B.R., B.M., B.V., B.I. și B.L., în calitate de vânzători, și inculpata B., în 

calitate de cumpărător, cu privire la casa de locuit și terenul în suprafață de 250 mp, și s-a 

constatat că pentru restul terenului, de 954 mp, aceasta din urmă a dobândit dreptul de 

proprietate prin efectul prescripției achizitive.  

Ulterior, la data de 12.11.2010, inculpata a semnat dovezile de primire a copiilor 

sentinței civile nr. 2128 din 5.10.2010, ce erau adresate numiților B.R., B.M., B.V., B.I. și 

B.L., susținând în mod nereal că este sora cu aceștia.  

La data de 5.04.2011, la solicitarea inculpatei B., Judecătoria Pașcani a pronunțat o 

încheiere de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul sentinței civile nr. 2128 din 5.10.2010, 

încheiere care a fost comunicată părților. Ulterior, în 13.04.2011, inculpata a semnat dovezile 

de primire a copiilor încheierii din 5.04.2011, ce erau destinate numiților B.R., B.M., B.V., 

B.I. și B.L., susținând în mod nereal că este soră cu aceștia.  

Procurorul a mai arătat că, în anul 2013, persoanele vătămate C.E., J.R., B.V., B.D., 

B.I. și B.M. au acționat-o în judecată pe inculpata B. pentru revendicarea terenului de 1000 

mp, aflat lângă casa pe care numita J.R. (fostă B.R.) i-a vândut-o în anul 1982, acțiunea 

formând obiectul dosarului civil nr. 1200/866/2013 al Judecătoriei Pașcani, în care inculpata 

B. a fost asistată de inculpatul C.. Cu acest prilej, persoanele vătămate C.E., J.R., B.V., B.D., 

B.I. și B.M. au aflat că au avut calitatea de reclamanți în dosarul civil nr. 3273/866/2009 al 

Judecătoriei Pașcani, unde au fost reprezentați de avocatul C.. 
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Prin sentința penală nr. 30 din 17 martie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Iași, 

Secția penală și pentru cauze cu minori, în baza art. 386 C.pr.pen., au fost admise cererile 

formulate de procuror și de inculpați și s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor 

reținute în sarcina acestora prin rechizitoriu, astfel: 

- pentru inculpatul C. din infracțiunea de înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 2 

C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., în infracțiunea de înșelăciune în 

formă continuată, prevăzută de art. 215 alin. 1, 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 

C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.; din infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 

prevăzută de art. 322 C.pen. cu aplicarea art. 38 alin. l C.pen. și art. 5 C.pen., în infracțiunea 

de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 C.pen. 

(1969) cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.; din infracțiunea de uz de fals, 

prevăzută de art. 323 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., în infracțiunea 

de uz de fals, prevăzută de art. 291 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.; din infracțiunea de 

participație improprie la fals intelectual, prevăzută de art. 52 alin. 2 C.pen. raportat la art. 321 

C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. l C.pen. și art. 5 C.pen., în infracțiunea de participație 

improprie la fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. raportat la 

art. 289 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., toate cu 

aplicarea art. 33 lit. a C.pen. (1969); 

- pentru inculpata B. din infracțiunea de înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 2 

C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., în infracțiunea de înșelăciune în 

formă continuată, prevăzută de art. 215 alin. 1, 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 

C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.; din infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 

prevăzută de art. 322 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen. într-o 

infracțiune de participație improprie la fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 

31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 

(1969) și art. 5 C.pen. (referitor la semnarea dovezilor de citare și comunicare destinate altor 

persoane la datele de 09.09.2009; 02.06.2010; 01.07.2010; 12.11.2010) și o infracțiune de 

participație improprie la fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 

C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 

5 C.pen. (referitor la declinarea falsei calități de soră și semnarea pe comunicarea încheierii de 

îndreptare eroare materială din 13.04.2011 – 5 comunicări); din infracțiunea de uz de fals, 

prevăzută de art. 323 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. l C.pen. și art. 5 C.pen., în infracțiunea 

de uz de fals în formă continuată, prevăzută de art. 291 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 

alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.; din infracțiunea de participație improprie la fals 

intelectual, prevăzută de art. 52 alin. 2 C.pen. raportat la art. 321 C.pen., cu aplicarea cu 

aplicarea art. 38 alin. l C.pen. și art. 5 C.pen., în infracțiunea de participație improprie la fals 

intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. raportat la art. 289 C.pen. 

(1969) cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a 

C.pen. (1969). 

A fost condamnat inculpatul C.: 

- pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 

215 alin. 1, 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la 3 ani 

închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969), 

respectiv dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a ocupa o funcție și dreptul de a exercita 

profesia de avocat, cu titlu de pedeapsă complementară, conform art. 65 alin. 1 C.pen. (1969). 

S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de 

art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969) (dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a ocupa o funcție 

și dreptul de a exercita profesia de avocat), pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 

C.pen. (1969); 

- pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă 

continuată, prevăzută de art. 290 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 

5 C.pen., la 1 an închisoare. S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii 
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exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969) (dreptul de a alege și de a fi 

ales, dreptul de a ocupa o funcție și dreptul de a exercita profesia de avocat), pe durata și în 

condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969); 

- pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, prevăzută de art. 291 C.pen. (1969) și art. 

5 C.pen., la 1 an închisoare. S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii 

exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969) (dreptul de a alege și de a fi 

ales, dreptul de a ocupa o funcție și dreptul de a exercita profesia de avocat), pe durata și în 

condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969); 

- pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu aplicarea 

art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. (1969), la 1 

an închisoare. S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării 

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969) (dreptul de a alege și de a fi ales, 

dreptul de a ocupa o funcție și dreptul de a exercita profesia de avocat), pe durata și în 

condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969). 

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b și art. 35 alin. 1 C.pen. (1969), au fost contopite 

pedepsele aplicate inculpatului C. în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 3 ani 

interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969) (dreptul de a 

alege și de a fi ales, dreptul de a ocupa o funcție și dreptul de a exercita profesia de avocat), 

cu titlu de pedeapsă complementară. 

S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969) (dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a 

ocupa o funcție și dreptul de a exercita profesia de avocat), pe durata și în condițiile prevăzute 

de art. 71 C.pen. (1969). 

În baza art. 86
1
 C.pen. (1969), s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării 

pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată inculpatului C., pe un termen de încercare de 5 

ani, stabilit în condițiile art. 86
2
 C.pen. (1969), pe durata căruia s-a impus, în baza art. 86

3
 

C.pen. (1969), respectarea de către inculpat a următoarelor măsuri de supraveghere: să se 

prezinte la Serviciul de probațiune Iași, desemnat ca organ de supraveghere, la datele fixate de 

acesta; să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice 

deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; să comunice locul de muncă; să 

comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență. 

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. (1969), a fost suspendată executarea pedepselor accesorii 

pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.  

A fost condamnată inculpata B.: 

- pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 

215 alin. 1, 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la 3 ani 

închisoare și 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. 

(1969), cu titlu de pedeapsă complementară, conform art. 65 alin. 1 C.pen. (1969). S-a aplicat 

inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, 

b C.pen. (1969) pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969); 

- pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la 1 an închisoare. S-a aplicat inculpatei 

B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. 

(1969) pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969); 

- pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la 1 an închisoare. S-a aplicat inculpatei 

B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. 

(1969) pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969); 
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 - pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată, prevăzută de art. 291 

C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la 1 an închisoare. S-a 

aplicat inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 

64 lit. a, b C.pen. (1969) pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969); 

- pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu aplicarea 

art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. (1969), 1 an 

închisoare. S-a aplicat inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. (1969) pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. 

(1969). 

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b și art. 35 alin. 1 C.pen. (1969), au fost contopite 

pedepsele aplicate inculpatei B. în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 3 ani 

interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. (1969), cu titlu de 

pedeapsă complementară. 

S-a aplicat inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. (1969) pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. 

(1969). 

În baza art. 86
1
 C.pen. (1969), s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării 

pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată inculpatei B., pe un termen de încercare de 5 

ani, stabilit în condițiile art. 86
2
 C.pen. (1969), pe durata căruia s-a impus, în baza art. 86

3
 

C.pen. (1969), respectarea de către inculpată a următoarelor măsuri de supraveghere: să se 

prezinte la Serviciul de probațiune Iași, desemnat ca organ de supraveghere, la datele fixate de 

acesta; să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice 

deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; să comunice locul de muncă; să 

comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență. 

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. (1969), a fost suspendată executarea pedepselor accesorii 

pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.  

În baza art. 25 alin. 3 C.proc.pen., au fost desființate înscrisurile falsificate emise de 

Cabinetul de Avocatură C., respectiv: 

- acțiunea civilă depusă la data de 28.08.2009 la Judecătoria Pașcani aflată în original 

la filele 2-3 în dosarul civil nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani (filele 37-38 d.u.p. în 

copie) și împuternicirea avocațială aflată în original la fila 4 în dosarul civil nr. 

3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani (fila 39 d.u.p. în copie); 

- chitanța nr. 39 din 25.08.2009 în care se consemnează încasarea onorariului în fals – 

fila 9 – în chitanțierul seria S (fila 217 d.u.p. în copie) și înregistrarea din registrul jurnal 

încasări și plăți a cabinetului de avocatură; 

- nota de probe întocmită în fals de către inculpatul C. în numele părților vătămate care 

aveau calitatea de reclamanți în dosarul civil nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani, prin 

care acestea ar fi solicitat audierea unui martor și efectuarea unei expertize topo-cadastrală 

aflată în original la fila 29 dosar civil (fila 64 d.u.p. în copie); 

- cererea formulată de către inculpata B. și semnată de aceasta și de către inculpatul C. 

pentru vătămați, aflată în original la fila 58 dosar civil (fila 93 d.u.p. în copie); 

- înscrisurile aflate la filele 10-14 din dosarul civil, reprezentând citațiile semnate fără 

drept pentru alte persoane; 

- citațiile din data de 02.06.2010 pentru termenul din 22.06.2010, semnate și predate, 

aflate în original la filele 62-67 din dosarul civil; 

- citațiile pentru termenul din 21.09.2010, aflate în original la filele 70-74 din dosarul 

civil; 

- dovezile de comunicare a sentinței civile din data de 05.10.2010, aflate în original la 

filele 85-89 dosar civil, toate din data de 12.11.2010; 

- dovezile de comunicare a încheierii de îndreptare eroare, aflate în original la filele 

102-106 dosar civil.  
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A fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de părțile civile C.E., J.R., B.V., B.D., 

B.I. și B.M. și, în baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen., raportat la art. 19, art. 25 C.pr.pen. și art. 

1349,1357, 1381 și următoarele C.civ., au fost obligați inculpații C. și B. să achite acestora 

câte 10.000 lei cu titlu de despăgubiri civile constând în daune morale. 

Au fost obligați inculpații C. și B. să achite în solidar părții civile C.E. suma de 2196 

lei cu titlu de despăgubiri civile constând în daune materiale. 

În baza art. 276 alin. 4 C.pr.pen. raportat la art. 274 alin. 2 C.pr.pen., au fost obligați 

inculpații C. și B. să achite fiecare părții civile B.I. suma de câte 1250 lei, cu titlu de cheltuieli 

judiciare constând în onorariu avocat ales. 

În baza art. 276 alin. 4, 6 C.pr.pen., au fost obligați inculpații C. și B. să achite fiecare 

părții civile C.E. câte 762,5 lei cu titlu de cheltuieli de transport. 

În baza art. 274 alin. 1 și 2 C.pr.pen., au fost obligați inculpații C. și B. să plătească 

fiecare suma de câte 1230 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 

Pentru a se pronunța în acest sens, instanța de fond a reținut, în esență, că, prin 

încheierea din data de 04.02.2016 (definitivă prin încheierea nr. 375/17.03.2016 a Înaltei Curți 

de Casație și Justiție, Secția penală, pronunțată în dosarul nr. 1215/45/2015/a1), judecătorul 

de cameră preliminară a respins ca nefondată excepția invocată de inculpatul C. privind 

neregularitatea rechizitoriului și incompleta descriere a faptelor pentru care a fost trimis în 

judecată și a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 311/P/2013 din 11 

decembrie 2015 emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, a administrării probelor și 

a efectuării actelor de organele de urmărire penală, dispunând începerea judecății în cauză. 

Totodată, a constatat că, prin cererea înregistrată la data de 20 ianuarie 2016, persoana 

vătămată C.E. s-a constituit parte civilă împotriva inculpaților C. și B. cu sumele de 1.000.000 

lei daune morale, reprezentând suferința pricinuită prin acțiunea falsă introdusă la Judecătoria 

Pașcani, 2500 lei daune materiale, reprezentând onorariu avocat, 80 euro, reprezentând 

transportul din localitatea Albengo, Italia, la Tg. Neamț în 16 ianuarie 2016, și 3000 euro, 

reprezentând valoarea întreruperii activității sale din Italia. 

Ulterior, prin cererea depusă la data de 04 februarie 2016, prin avocat ales, persoanele 

vătămate C.E., B.V., B.D., B.M., B.I. și J.R. au precizat că se constituie părți civile în cauză, 

solicitând instanței obligarea în solidar a inculpaților C. și B. la plata sumei de 1.000.000 lei 

cu titlu de daune morale, motivând că, prin activitatea infracțională desfășurată pe o perioadă 

îndelungată de timp, prin mijloace abile – înscrisuri falsificate, fals în declarații -, au fost 

privați de obținerea proprietății asupra terenului în suprafață de 1000 mp intravilan din 

comuna T. și asupra casei părintești din aceeași localitate care a fost demolată în anul 2014 de 

către inculpata B. în mod ilegal, folosindu-se de o sentință judecătorească obținută prin 

utilizarea ca mijloace de probă a unor înscrisuri falsificate, fapt ce le-a cauzat și o traumă 

psihică considerabilă. Persoanele vătămate au solicitat și daune materiale reprezentând 

cheltuieli efectuate cu deplasările la organele de urmărire penală și salariul neîncasat aferent 

zilelor nelucrate, în dovedirea cărora au depus înscrisuri. Această cerere a fost precizată oral 

la primul termen de judecată (28 aprilie 2014), precum și în scris, la data de 20 mai 2016, 

părțile civile solicitând obligarea inculpaților C. și B. la plata sumei de 1.000.000 lei cu titlu 

de daune morale,1373 lei cheltuieli de transport, 60 lei cheltuieli de traducere a înscrisurilor 

depuse, 2136 lei, reprezentând salariul neîncasat timp de 15 zile nelucrate de partea civilă 

C.E., conform contractului de muncă, și 2500 lei onorariu avocat ales, depunând acte în 

dovedire. 

La primul termen de judecată, s-a dat citire actului de sesizare a instanței și i-au fost 

aduse la cunoștință inculpatului C. drepturile și obligațiile procesuale, precum și faptul că 

poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi 

penale și a înscrisurilor prezentate de părți, dacă recunoaște în totalitate faptele reținute în 

sarcina sa, în conformitate cu prevederile art. 374 alin. 4 C.pr.pen. și art. 396 alin. 10 

C.pr.pen.. 
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După consultarea cu avocatul ales, inculpatul C. a precizat că nu recunoaște în 

totalitate faptele reținute în sarcina sa, întrucât are dubii cu privire la infracțiunea de 

înșelăciune și a solicitat ca judecarea cauzei să se desfășoare conform procedurii obișnuite.  

Avocatul ales al inculpatei B., în baza art. 52 C.pr.pen., a invocat o chestiune 

prealabilă constând în stabilirea existenței sau inexistenței dreptului de proprietate al 

inculpatei B. asupra terenului, considerând că aceasta a dobândit dreptul de proprietate asupra 

imobilului prin uzucapiunea scurtă, cel mai târziu în anul 1992, la momentul soluționării 

cauzei împlinindu-se și termenul uzucapiunii lungi de 30 de ani, care a început să curgă în 

anul 1982, învederând că de soluționarea acestei chestiuni depinde existența unora din faptele 

descrise în rechizitoriu. 

Ulterior, după discutarea în contradictoriu a cererilor la termenul din 26 mai 2016, 

instanța a respins ca tardivă cererea inculpatului C. de judecare a cauzei în procedura 

simplificată și a apreciat că, față de situația și probele existente la dosar, chestiunea de drept 

invocată în temeiul art. 52 C.pr.pen. nu este o veritabilă chestiune prealabilă, ci ține de 

soluționarea pe fond a întregii cauze, motiv pentru care a trecut la cercetarea judecătorească.  

În cursul cercetării judecătorești, s-a procedat la audierea inculpatei B. (la termenul 

din 26.05.2016), inculpatul C. prevalându-se de dreptul la tăcere, a persoanei vătămate C.E. 

(la 23.06.2016) și a martorilor D.F., L.I., A.V. (în ședința publică din 23.06.2016), P.L., P.Gh. 

(la termenul din 22.09.2016) și P.I. (în ședința publică din 20.10.2016) și s-au depus la dosar 

de către Comisia Locală de Fond Funciar T. și Instituția Prefectului Județului Iași înscrisurile 

solicitate de instanță.  

S-a mai arătat de către Curtea de apel că, la termenul de judecată din 20 octombrie 

2016, procurorul a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina 

inculpaților prin rechizitoriu, cerere ce a fost precizată în scris ulterior, la data de 17 

noiembrie 2016.  

În acest sens, cu referire la inculpatul C., reprezentantul Ministerului Public a apreciat 

că se impune reținerea formei continuate, prevăzută art. 35 alin. l C.pen., în privința 

infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătura privată, reglementată de art. 322 C.pen., având 

ca acte materiale redactarea și depunerea, în 28.08.2009, la Judecătoria Pașcani a acțiunii 

civile în numele pretinșilor reclamanți, redactarea și atașarea la acțiune a împuternicirii 

avocațiale, redactarea, înregistrarea în registrul - jurnal de încasări și plați a cabinetului și 

depunerea în arhiva avocațială a chitanței nr. 35 din 25.08.2009, în care se consemna în fals 

încasarea unui onorariu de la B.R., redactarea și depunerea notei de probe din 02.02.2010 în 

numele pretinșilor reclamanți, deoarece toate au avut la bază aceeași rezoluție infracțională, 

reprezentând demersuri în cadrul aceluiași proces civil, în scopul pronunțării unei hotărâri 

judecătorești care să țină loc de titlu de proprietate asupra construcției și terenului în discuție, 

precizând, totodată, că, atâta timp cât utilizatorul este și autorul falsului, pentru folosirea 

acestor înscrisuri nu se poate reține și infracțiunea prevăzută de art. 323 C.pen.. 

S-a apreciat, însă, că această din urmă infracțiune trebuie reținută cu privire la 

susținerea de către inculpat a acțiunii cu acte în instanță, constând în dovada de plată a 

diferenței de taxă de timbru pe numele reclamantei B.R., deși știa ca aceasta nu inițiase 

procesul, nu îl angajase și nu achitase taxa, ci pârâta B..  

În privința inculpatei B., procurorul a solicitat reținerea formei continuate: 

- în cazul participației improprii la infracțiunea de fals intelectual, prevăzută de art. 52 

alin. 2 C.pen. raportat la art. 321 C.pen., constând în preluarea și semnarea fără drept 

(prezentându-se fie cu numele destinatarilor, fie cu numele său real, însă ca rudă a acestora, 

determinându-i astfel pe factorii poștali să menționeze, în fals, respectivele informații), la mai 

multe date, a dovezilor de citare și a comunicărilor emise de instanța civilă și destinate 

pretinșilor reclamanți (la 09.09.2009 - câte cinci citații cu copii acte pentru B.R., B.M., B.V., 

B.I., B.L.; la 02.06.2010 - câte cinci citații pentru B.R., B.M., B.V., B.I., B.L.; la 01.07.2010, 

tot pentru cei cinci destinatari, precum și semnarea de primire la 12.11.2010, de cinci ori, pe 

comunicările sentinței civile nr. 2128 din 2010 pentru cinci persoane - B.R., B.M., B.V., B.I., 
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B.L.), manoperele repetate având la baza aceeași rezoluție, vizând același proces, în conivență 

cu inculpatul C.;  

- în cazul participației improprii la infracțiunea de fals intelectual, prevăzută de art. 52 

alin. 3 C.pen. raportat la art. 321 C.pen., referitor la declinarea falsei calități de soră și 

semnarea repetată, la 13.04.2011, a dovezilor de comunicare către cei cinci pretinși reclamanți 

a încheierii de îndreptare a erorii materiale din 05.04.2011, manoperă ulterioară pronunțării 

hotărârii, având, astfel, la bază o nouă rezoluție unică; 

- în privința infracțiunii de uz de fals, prevăzută de art. 323 C.pen., întrucât inculpata a 

uzat de actele false - dovezi de citare și de comunicare - prin predarea lor după semnare către 

factorii poștali, cunoscând că aceste înscrisuri nu exprimă realitatea; 

- în cazul participației improprii la infracțiunea de fals intelectual, prevăzută de art. 52 

alin. 3 C.pen. raportat la art. 321 C.pen., cu privire la emiterea hotărârii de către instanța 

civilă, având în vedere că inculpata, prezentând o situație nereală (respectiv s-a prezentat la 

termene și a formulat cereri, a preluat citațiile destinate celor care o dăduseră aparent în 

judecată și a achiesat la pretinsele cereri ale presupușilor reclamanți – activități ce reprezintă 

acte materiale distincte), a determinat instanța să întocmească acte necorespunzătoare 

realității. 

Totodată, pentru ambii inculpați, a solicitat reținerea în încadrarea juridică a faptelor 

de participație improprie la infracțiunea de fals intelectual ce vizează activitatea față de 

instanța civilă a dispozițiilor art. 52 alin. 3 C.pen., în locul celor ale alin. 2 al aceluiași text de 

lege, arătând că instanța a fost determinată prin intermediul documentelor false prezentate, ce 

creau o aparență de drept, să redacteze și să emită încheierile și hotărârea civilă, precum și 

citațiile, fără a acționa cu vinovăție. 

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța de fond a reținut 

următoarea situație de fapt: 

În anul 2009, inculpata B., la recomandarea martorului P.I., s-a adresat inculpatului C., 

avocat în cadrul Baroului Iași, care avea Cabinetul individual de avocatură în municipiul 

Pașcani, pentru rezolvarea problemei cu privire la casa și terenul pe care le avea în posesie în 

comuna T., jud. Iași, dar pentru care nu deținea acte de proprietate. Astfel, în anul 1982, 

inculpata B. cumpărase cu zdelcă de la numita B.R. (în prezent J.R.) o casă de locuit pe care 

cea din urmă o construise împreună cu soțul ei, numitul B.C., decedat la data de 27.02.1973, 

pe un teren în suprafață de 1200 mp, pe care îl moșteniseră de la părinții soțului, numiții B.T. 

și B.C.. La momentul vânzării casei, J.R. avea cinci copii, dintre care C.E., B.M. (persoană cu 

handicap instituționalizată într-un cămin spital), B.V. și B.I. erau minori, iar B.D. era major, 

copii care nu au mai locuit din anul 1982 în localitatea respectivă și nici J.R..  

La data de 28.08.2009, inculpatul C. a depus la Judecătoria Pașcani o acțiune 

dactilografiată pe care a formulat-o în numele persoanelor vătămate B.R., B.M., B.V., B.I. și 

B.L., pe care le-a indicat cu domiciliul în comuna T., județul Iași, și cu domiciliul procesual 

ales la Cabinetul de avocat C., cu sediul în Paşcani, semnând acțiunea pentru reclamanți, 

persoane pe care nu le-a văzut niciodată și nu le cunoștea. 

La acțiunea astfel formulată, inculpatul C. a atașat o împuternicire avocațială din 

28.08.2009, în care a consemnat în fals că a fost împuternicit de persoanele vătămate B.R., 

B.M., B.V., B.I. și B.L., în baza contractului din 28.08.2009, să le redacteze acțiunea civilă, 

având ca obiect vânzare-cumpărare și uzucapiune, să o susțină și să-i asiste/reprezinte în fața 

Judecătoriei Pașcani. În plus, inculpatul a depus atașat acțiunii și actele aflate la filele 5-8, 

printre care se află și chitanțele din 24.08.2009 de achitare la Primăria mun. Pașcani – 

Serviciul Finanțe Publice Locale a taxelor judiciare în cuantum de 20 lei și, respectiv, 15 lei 

pe numele B. din comuna T. Ca urmare, la Judecătoria Pașcani s-a înregistrat dosarul civil nr. 

3273/866/2009. 

Inculpatul C. a întocmit în fals și chitanța nr. 35 din 25.08.2009 în care a consemnat că 

a încasat de la „B.R. ș.a” un onorariu de 1.000 lei, fila 9 din chitanțierul seria C 195 170 25, 

înregistrând chitanța completată în fals în registrul - jurnal de încasări și plăți.  
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Inculpatul C. a fost prezent în instanță la Judecătoria Pașcani în dosarul astfel 

constituit, la fiecare termen de judecată, iar persoanele reclamante pe care le reprezenta au 

fost citate la cabinetul său de avocatură, la solicitarea sa, deși în anul 2009 acestea purtau alte 

nume decât în anul 1982. Ulterior, aceste persoane au fost citate în comuna T. pentru a preciza 

valoarea terenurilor în vederea calculării taxei de timbru datorate în acțiunea în constatarea 

vânzării casei și a terenului, precum și constatarea uzucapiunii pentru teren. 

La termenul de judecată din data de 2 noiembrie 2009 fixat în dosarul nr. 

3273/866/2009, inculpatul C. s-a prezentat la Judecătoria Pașcani și a reprezentat reclamanții, 

fiind prezentă și inculpata B., avocatul precizând instanței valoarea terenului la 2000 lei, iar, 

pentru al doilea capăt de cerere, valoarea de 1000 lei, context în care instanța a fixat diferență 

de taxă de timbru de achitat de 227 lei și timbru judiciar de 3 lei și le-a pus în vedere 

reclamanților, prin avocat (inculpatul C.), să o achite. La termenul de judecată din 30 

noiembrie 2009, acesta a depus la dosar chitanța din 30.11.2009 și 2 timbre judiciare de 1,5 

lei și, ca urmare a aspectelor puse în discuție din oficiu, instanța a recalificat primul capăt de 

cerere ca fiind pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic.  

S-a mai reținut că dovezile de citare emise inițial pe numele reclamanților din proces 

au fost semnate la data de 09.09.2009 de inculpata B. care, profitând de numele purtat înainte 

de căsătorie, respectiv B., i-a mințit pe factorii poștali, susținând că este rudă cu aceștia și că 

le va înmâna citațiile. 

De asemenea, inculpata B. s-a prezentat la Judecătoria Pașcani la fiecare termen de 

judecată și a achitat în dosarul civil nr. 3273/866/2009 taxa de timbru și onorariul expertului 

topograf în locul pretinșilor reclamanți, semnând mai multe cereri redactate și depuse, la 

dosar, de inculpatul C. în numele ei, prin care arăta că este de acord cu acțiunea reclamanților.  

În plus, inculpatul C. a întocmit în fals în numele pretinșilor reclamanți o notă de 

probe privind audierea ca martor a numitului P.I. și efectuarea unei expertize topo-cadastrale, 

depunând-o la data de 2.02.2010.  

Când reclamanții din procesul civil nr. 3273/866/2009 au fost citați din nou la adresa 

de domiciliu din acțiune, ca urmare a repartizării aleatorii a dosarului civil către un alt 

complet, inculpata B. a semnat, la data de 02.06.2010, procesele verbale de primire a citațiilor 

în locul reclamanților, susținând că este soră cu aceștia. Deopotrivă, și la data de 01.07.2010, 

inculpata a semnat dovezile de îndeplinire a procedurii de citare destinate reclamanților din 

dosarul civil, susținând în mod nereal că este rudă cu aceștia. 

Ca urmare a falsurilor realizate de inculpații C. și B. în dosarul civil nr. 3273/866/2009 

al Judecătoriei Pașcani, s-a pronunțat sentința civilă nr. 2128 din 5.10.2010, prin care s-a 

admis acțiunea reclamanților și s-a dat o hotărâre care să țină loc de act autentic de vânzare-

cumpărare între părți cu privire la casa de locuit compusă din două camere și un hol, situată 

pe temelie de piatră și acoperită cu eternită, și terenul în suprafață de 250 m.p. situată în 

intravilanul comunei T., Cvartalul 21, Parcela 1330, cu prețul de 15.000 lei, și, totodată, s-a 

constatat că pârâta B. a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 954 

mp situat în intravilanul satului T., jud. Iași, în Cvartalul 21, Parcela 1330 și Parcela 1329, cu 

vecinătățile: la N – A.V., la S – D.V., la V - B.C., la E - drum sătesc, prin efectul prescripției 

achizitive scurte de 10 la 20 de ani, luându-se act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 

S-a mai reținut că inculpata B. a semnat, la data de 12.11.2010, și dovezile de primire 

a copiilor sentinței civile nr. 2128 din 5.10.2010, care erau adresate reclamanților din proces, 

susținând în mod nereal că este sora acestora. 

La cererea inculpatei B., Judecătoria Pașcani a pronunțat, la data de 5.04.2011, în 

dosarul civil nr. 3273/866/2009, o încheiere de îndreptare a erorii materiale strecurată în 

cuprinsul sentinței civile nr. 2128 din 5.10.2010, încheiere pe care instanța a comunicat-o 

părților din proces, inculpata semnând și de această dată (la 13.04.2011) dovezile de primire a 

copiilor respectivului act, susținând în mod nereal că este sora acestora. 

Persoanele vătămate au aflat despre existența dosarului civil nr. 3273/866/2009 și 

hotărârea pronunțată de Judecătoria Pașcani abia în anul 2013, când au promovat o acțiune în 
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revendicarea terenului de 1000 mp de la inculpata B. în dosarul civil nr. 1200/866/2013 al 

Judecătoriei Pașcani. 

Referindu-se, în continuare, la mijloacele de probă administrate în cauză, prima 

instanță a arătat, cu privire la inculpatul C., că acesta a recunoscut în cursul urmăririi penale 

săvârșirea faptelor, precizând, însă, că a crezut că a existat o înțelegere între inculpata B. și 

persoanele vătămate pentru a le obține acestora documente de proprietate pentru casă și teren. 

Cu toate că, în cursul cercetării judecătorești, inculpatul C. s-a prevalat de dreptul la tăcere, 

prin cererile depuse la dosar și-a precizat poziția procesuală, recunoscând doar infracțiunile de 

fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și participație improprie la fals intelectual, 

nu și pe cea de înșelăciune, arătând că nu le-a cauzat persoanelor vătămate niciun prejudiciu, 

întrucât acestea nu au obținut în proprietate terenul în baza legilor fondului funciar. 

Raportat la inculpata B., s-a reținut că, în faza anchetei penale, aceasta a recunoscut 

săvârșirea faptelor la îndrumarea inculpatului C. și a susținut că voia să obțină acte de 

proprietate pe casă și teren, întrucât a considerat că le cumpărase, în anul 1982, de la mama 

părților vătămate, J.R., fostă B.R., temându-se că cele din urmă îi vor lua terenul, întrucât, în 

anul 1992 o fiică de-a vânzătoarei l-a revendicat și dorea să își ridice o casă pe el. Prin 

declarația dată în fața instanței, inculpata a adoptat aceeași poziție procesuală, recunoscând 

parțial faptele și încercând să plaseze responsabilitatea asupra inculpatului C. care i-a spus că 

„o poate ajuta să obțină acte de proprietate”, semnând citațiile (dovezile) și comunicările 

hotărârii judecătorești adresate persoanelor vătămate întrucât nu vedea ce scrie sau credea că-i 

sunt destinate, având și alt proces în curs de judecată, în aceeași perioadă, cu alte părți, fapt 

contrazis de probele existente la dosar, din care rezultă că dosarul civil privind succesiunea 

soțului ei s-a judecat în altă perioadă de timp. 

La rândul lor, martorii P.L., P.Gh. și L.I. au declarat, în cursul urmăririi penale și al 

cercetării judecătorești, că au predat citațiile inculpatei B. și au crezut-o că este rudă cu 

părțile, întrucât aceasta se prezenta la oficiul poștal și aștepta mașina care aducea 

corespondența, solicitând să-i fie înmânate citațiile și comunicările destinate numiților B.R., 

B.M., B.V., B.I. și B.L., știind că inculpata, înainte de căsătorie, purta numele de B., că are 

mai mulți copii și rude cu același nume, unii fiind plecați la muncă în străinătate. 

În ce privește cererea procurorului de schimbare a încadrării juridice a faptelor reținute 

în sarcina inculpaților C. și B.V. prin actul de sesizare a instanței, formulată în scris la data de 

17.11.2016 și precizată la termenul de judecată din 23.02.2017, instanța de fond a apreciat că 

este întemeiată și, în baza art. 386 C.pr.pen., a admis-o, considerând, totodată, prin raportare 

la limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunile deduse judecății în legile penale 

succesive, la regimul sancționator al pluralității de infracțiuni și al formei continuate, precum 

și la condițiile instituite de normele penale pentru dispunerea suspendării sub supraveghere a 

executării pedepsei închisorii, că mai favorabile inculpaților sunt dispozițiile Codului penal 

anterior. 

Ca urmare, s-a apreciat că, în drept, faptele inculpatului C. care, la data de 28.08.2009, 

în calitate de avocat, a formulat la Judecătoria Pașcani o acțiune în numele lui B.R., B.M., 

B.V., B.I. și B.L., persoane pe care nu le cunoștea, nu le-a văzut niciodată și al căror nume 

nici nu l-a scris corect, la care a atașat o împuternicire avocațială, pe care a întocmit-o în fals, 

și a indus în eroare, în acest mod, instanța de judecată, susținând că a fost împuternicit de 

susnumiți să le redacteze acțiunea care a format obiectul dosarului civil nr. 3273/866/2009 al 

Judecătoriei Pașcani și să-i reprezinte în fața instanței, care a susținut această acțiune în 

instanță, iar, la data de 2.02.2010, a întocmit în fals o notă de probe în numele persoanelor 

menționate, și care a obținut în acest fel sentința civilă nr. 2128 din 5.10.2010, pronunțată în 

dosarul mai sus-menționat, prin care inculpata B. a dobândit act de proprietate pe o casă de 

locuit și un teren, situate în comuna T., județul Iași, iar pentru onorariul de avocat primit a 

întocmit în fals chitanța nr. 35 din 25.08.2009 în care a consemnat că a încasat un onorariu de 

1000 lei de la „B.R. ș.a”, chitanță pe care a înregistrat-o în registrul - jurnal de încasări și 

plăți, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, 
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prevăzută de art. 215 alin. 1, 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 

C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 

C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., uz de fals, prevăzută 

de art. 291 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., și participație improprie la fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. raportat la art. 289 C.pen. (1969), cu aplicarea 

art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. (1969). 

Totodată, în ceea ce privește faptele inculpatei B. care a avut calitatea de pârât în 

dosarul nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani, participând la fiecare termen de judecată, 

achitând taxa de timbru în locul reclamanților și onorariul expertului topograf, în condițiile în 

care cunoștea că persoanele trecute ca reclamanți nu au formulat această acțiune, și care la 

datele de 9.09.2009, 2.06.2010, 1.07.2010, 12.11.2010 și 13.04.2011 a semnat dovezile de 

primire a citațiilor și a copiilor actelor emise de instanță, ce erau destinate numiților B.R., 

B.M., B.V., B.I. și B.L., susținând în mod nereal că este rudă cu aceștia, iar prin aceste fapte a 

indus în eroare instanța de judecată și a obținut în mod fraudulos sentința civilă nr. 2128 din 

5.10.2010 pronunțată în dosarul civil nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani, prin care a 

dobândit act de proprietate pe o casă de locuit și un teren, situate în comuna T., județul Iași, s-

a apreciat că acestea întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune în 

formă continuată, prevăzută de art. 215 alin. 1, 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 

C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., participație improprie la fals intelectual în formă continuată, 

prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 

alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., participație improprie la fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., uz de fals în formă continuată, 

prevăzută de art. 291 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., 

și participație improprie la fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 

C.pen. raportat la art. 289 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 

C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. (1969). 

S-a arătat că săvârșirea faptelor de către inculpații C. și B. cu forma de vinovăție 

prevăzută de lege rezultă mai presus de orice dubiu rezonabil din coroborarea întregului 

material probator administrat în cauză, fiind apreciate ca lipsite de fundament și suport real 

susținerile acestora potrivit cărora, în privința infracțiunii de înșelăciune, nu există, pe de o 

parte, prejudiciu, nefiind cauzată o pagubă persoanelor vătămate care nu aveau, la momentul 

faptelor, casa și terenul în proprietate, iar, pe altă parte, identitate de persoane, respectiv între 

cea indusă în eroare (instanța) și cea căreia i s-a pricinuit o pagubă, condiții care, în opinia 

apărării, trebuiau îndeplinite pentru existența infracțiunii.  

În acest sens, Curtea a arătat că, prin faptele lor, inculpații C. și B. au indus în eroare 

instanța și prin aceasta au obținut o hotărâre care ține loc de act de vânzare cumpărare pentru 

casă și 250 m.p. teren și prin care s-a constatat uzucapiunea pentru o suprafață de teren de 950 

m.p., operând, astfel, transferul definitiv al proprietății acestor imobile către inculpata B., care 

a putut să-și intabuleze dreptul la Cartea funciară, devenind opozabil terților. S-a mai arătat că 

acea vânzare sau promisiune de vânzare a casei, făcută prin zdelcă în anul 1982 de partea 

vătămată J.R., nu întrunea condițiile de validitate prevăzute de lege și tocmai de aceea 

inculpata B. a recurs la comiterea acestor fapte penale cu bună știință, în colaborare deplină cu 

inculpatul C. 

S-a apreciat că cei doi inculpați știau sau ar fi trebuit să știe că, potrivit legii fondului 

funciar, moștenitorii unui teren sunt repuși în drepturi și pot solicita Comisiei locale de fond 

funciar terenul moștenit de la părinți, pe care inculpata B. îl avea în posesie. De altfel, aceasta, 

după cum a declarat, cunoștea că persoanele vătămate J.R. și C.E. revendică terenul intravilan 

din jurul casei pe care a cumpărat-o cu zdelcă și din acest motiv a recurs la comiterea faptelor 

penale, aflând de această împrejurare atât de la cele două persoane, cât și de la Primarul 

comunei T. Mai mult, pe baza actelor dosarului, instanța de fond a constatat că persoanele 

vătămate au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la terenul 
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moștenit de la părinți, ce a fost înregistrată sub nr. 4194/06.03.1991, aspect ce atestă 

acceptarea moștenirii de către acestea și, astfel, repunerea lor în drepturi în calitate de 

proprietari ai terenului după apariția legii fondului funciar. 

Deopotrivă, s-a apreciat că, prin faptele comise, inculpații C. și B. au cauzat o pagubă 

persoanelor vătămate, aceasta fiind prezumată de lege, din moment ce terenul aferent casei de 

locuit vândute prin zdelcă revenea în proprietatea persoanelor vătămate potrivit prevederilor 

legale. Așadar, s-a considerat că fapta de înșelăciune în formă continuată, reținută în sarcina 

inculpaților C. și B., există, constituie infracțiune și a fost comisă cu forma de vinovăție 

prevăzută de lege. 

În ceea ce privește prescripția răspunderii penale invocată de inculpatul C. cu referire 

la infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, instanța a apreciat că 

aceasta nu poate opera, cursul său fiind întrerupt, conform art. 123 C.pen. (1969), la data de 

27.06.2014, când, ca urmare a ordonanțelor din 12.02.2014, de începere a urmăririi penale, și 

din 17.06.2014, de extindere a acesteia față de suspecții C. și B., organul de urmărire penală a 

procedat la ridicarea de la inculpatul C. a registrului jurnal de încasări și plăți și a 

chitanțierului.  

Totodată, a fost înlăturată și susținerea inculpatei B. privind incidența erorii de fapt, 

arătându-se că, raportat la modul în care a acționat, a știut că împreună cu inculpatul C. a 

declanșat respectivul proces civil pentru a deveni proprietară cu acte asupra casei și terenului 

aferent, sens în care s-a prezentat la poștă pentru a primi citații, de cele mai multe ori 

anunțând factorii poștali citați ca martori în cauză despre faptul că așteaptă primirea 

respectivelor acte procedurale.  

La individualizarea judiciară a pedepselor, instanța a dat eficiență dispozițiilor art. 72 

C.pen. (1969) și a ținut seama de gravitatea infracțiunilor săvârșite și periculozitatea 

inculpaților, reținând ca circumstanțe personale lipsa antecedentelor penale, atitudinea 

manifestată în cauză, de recunoaștere parțială a faptelor, vârsta acestora și faptul că s-au 

prezentat în fața instanței de judecată.  

În ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, instanța a apreciat 

că este necesară aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 

64 lit. a, b, c C.pen. (1969), pe o perioadă de 3 ani, în privința inculpatului C., și a celor 

prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. (1969), în același interval de timp, în cazul inculpatei B.. 

De asemenea, a considerat că natura infracțiunilor săvârșite de inculpați îi face 

nedemni să-și exercite dreptul de a alege și de a fi aleși și dreptul a ocupa o funcție implicând 

exercițiul autorității de stat, iar, în cazul inculpatului C., și de a exercita profesia de avocat de 

care s-a folosit la săvârșirea infracțiunii, limitări proporționale cu gravitatea faptelor comise, 

necesare și justificate într-o societate ce urmărește apărarea ordinii publice și în acord cu art. 3 

din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, motiv pentru care instanța 

a aplicat acestora și câte o pedeapsă accesorie pe lângă fiecare pedeapsă principală pentru 

toate infracțiunile reținute în sarcina lor, fiindu-le interzisă exercitarea drepturilor prevăzute 

de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969), în cazul inculpatului C., și a celor prevăzute de art. 64 lit. 

a, b C.pen. (1969), în privința inculpatei B.. 

Întrucât faptele au fost comise de cei doi inculpați înainte de a fi condamnați definitiv 

pentru vreuna dintre ele, instanța a aplicat regulile de la concursul de infracțiuni, prevăzute de 

art. 33 lit. a, art. 34 lit. b și art. 35 alin. 1 C.pen. (1969), și a contopit pedepsele aplicate 

acestora pentru infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea, în pedeapsa cea mai grea de 

câte 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. 

(1969) (în privința inculpatului C.), respectiv a celor prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. 

(1969) (în cazul inculpatei B.), cu titlu de pedeapsă complementară. 

Cu privire la individualizarea modalității de executare a pedepsei, instanța s-a raportat 

la scopul final al aplicării sancțiunii penale și anume reeducarea infractorului, formarea unei 

atitudini de respectare a valorilor sociale ocrotite de norma penală și a unei conduite corecte 

în societate, reținând că profilul socio-moral al inculpaților este de natură a releva capacitatea 
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acestora de a înțelege gravitatea faptelor și de a crea premisele conformării la rigorile legii, 

fiind persoane în vârstă, la primul contact cu legea penală. Ca atare, constatând că sunt 

întrunite cumulativ condițiile legale pentru aplicarea suspendării sub supraveghere a 

executării pedepsei, Curtea a făcut aplicarea art. 86
1
 C.pen. (1969), în privința ambilor 

inculpați, pe un termen de încercare de câte 5 ani, stabilit potrivit dispozițiilor art. 86
1 

C.pen. 

(1969), pe a cărui durată a impus fiecăruia dintre aceștia să se supună măsurilor de 

supraveghere prevăzute de art. 86
3
 punctele a, b, c, d C.pen. (1969), precum și a dispozițiilor 

art. 71 alin. 5 C.pen. (1969). 

Totodată, potrivit art. 25 alin. 3 C.pr.pen. raportat la art. 397 alin. 3 C.pr.pen., instanța 

a apreciat că se impune desființarea înscrisurilor falsificate emise de Cabinetul de Avocatură 

C., respectiv: acțiunea civilă depusă la data de 28.08.2009 la Judecătoria Pașcani aflată în 

original la filele 2-3 în dosarul civil nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani (filele 37-38 

d.u.p. în copie) și împuternicirea avocațială aflată în original la fila 4 în dosarul civil nr. 

3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani (fila 39 d.u.p. în copie); chitanța nr. 39 din 25.08.2009 

în care se consemnează încasarea onorariului în fals – fila 9 – în chitanțierul seria S (fila 217 

d.u.p. în copie) și înregistrarea din registrul jurnal încasări și plăți a cabinetului de avocatură; 

nota de probe întocmită în fals de către inculpatul C. în numele părților vătămate care aveau 

calitatea de reclamanți în dosarul civil nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani, prin care 

acestea ar fi solicitat audierea unui martor și efectuarea unei expertize topo-cadastrală aflată în 

original la fila 29 dosar civil (fila 64 d.u.p. în copie); cererea formulată de către inculpata B. și 

semnată de aceasta și de către inculpatul C. pentru vătămați, aflată în original la fila 58 dosar 

civil (fila 93 d.u.p. în copie); precum și a citațiilor și a dovezilor emise de instanța civilă, 

semnate fără drept alte persoane, respectiv: înscrisurile aflate la filele 10-14 din dosarul civil, 

reprezentând citațiile semnate fără drept pentru alte persoane; citațiile din data de 02.06.2010 

pentru termenul din 22.06.2010, semnate și predate, aflate în original la filele 62-67 din 

dosarul civil; citațiile pentru termenul din 21.09.2010, aflate în original la filele 70-74 din 

dosarul civil; dovezile de comunicare a sentinței civile din data de 05.10.2010, aflate în 

original la filele 85-89 dosar civil, toate din data de 12.11.2010; dovezile de comunicare a 

încheierii de îndreptare eroare, aflate în original la filele 102-106 dosar civil. 

Cu referire la acțiunea civilă, Curtea, având în vedere dispozițiile art. 1349 alin. 1, art. 

1357 și art. 1382 C.civ., a reținut că, în cauză, inculpații C. și B. au acționat pentru ca cea din 

urmă să dobândească acte care să-i ateste proprietatea asupra casei și terenului aferent 

aparținând părților civile C.E., B.V., B.D., B.I. și B.M. și J.R., provocându-le acestora 

suferințe psihice și o stare de stres, în condițiile în care s-au văzut lipsiți de proprietatea lor, 

pentru care aveau o speranță legitimă la momentul declanșării acțiunii de revendicare a 

terenului, când au aflat despre comiterea faptelor ilicite, în anul 2013. Ca atare, judecătorul 

fondului a apreciat că se impune acordarea unei compensații bănești părților civile pentru 

prejudiciul moral suferit, considerând ca fiind echitabilă, sub acest aspect, suma de câte 

10.000 lei pentru fiecare persoană vătămată.  

Deopotrivă, s-a mai arătat că, prin actele depuse la dosar, bilete de transport în original 

și copii xerox, partea civilă C.E. a făcut dovada că a fost nevoită să se deplaseze la procuror și 

la instanță în această cauză, de la locul său de muncă din Italia, la data chemării și la 

termenele de judecată acordate, făcând cheltuieli de transport în cuantum de 1373 lei, 

întrerupându-și, astfel, munca în străinătate, desfășurată în condițiile legale, cu contract de 

muncă depus la dosar, fapt ce i-a cauzat un prejudiciu material în cuantum de 2136 lei, la care 

se adaugă suma de 60 lei dovedită cu acte, respectiv, chitanța de achitare a contravalorii 

traducerii contractului de muncă din Italia, în total suma de 2196 lei. 

Totodată, au fost apreciate ca justificate și cheltuielile de transport solicitate de partea 

civilă C.E., motiv pentru care, potrivit art. 276 alin 4, 6 C.pr.pen., instanța i-a obligat pe 

inculpații C. și B. să achite fiecare acesteia câte 762,5 lei cu acest titlu. 

Întrucât din chitanța depusă la dosar ca probă a rezultat că onorariul avocatului ales de 

părțile civile a fost plătit de către B.I., instanța, în baza art. 276 alin 4 C.pr.pen. raportat la art. 
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274 alin. 2 C.pr.pen., a obligat inculpații C. și B. să achite fiecare câte 1250 lei cu titlu de 

cheltuieli judiciare constând în onorariu de avocat ales.  

 

Notă: Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția penală, prin Decizia penală nr. 

244/A/30.06.2018, a admis apelurile declarate de inculpații C. și B. împotriva sentinței penale 

nr. 30 din 17 martie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Iași, Secția penală și pentru cauze cu 

minori.  

A desființat, în parte, sentința penală atacată și, rejudecând în fond: 

În baza art. 386 C.pr.pen., a schimbat încadrarea juridică pentru inculpatul C. din 

infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen., în 

infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 

290 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.. 

A condamnat pe inculpatul C. pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub 

semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 

41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la pedeapsa de 1 an închisoare. 

A făcut aplicarea art. 71 - art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen. (1969). 

A condamnat pe același inculpat pentru participație improprie la infracțiunea de fals 

intelectual, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969), cu 

aplicarea art. 5 C.pen., la pedeapsa de 1 an închisoare. 

A făcut aplicarea art. 71 - art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen. (1969). 

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.pen. (1969), a contopit pedepsele aplicate 

inculpatului C., urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare. 

A făcut aplicarea art. 71 - art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen. (1969). 

În baza art. 81 C.pen. (1969), a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei 

aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 3 ani stabilit în condițiile art. 82 alin. 1 

C.pen. (1969). 

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. (1969), pe durata suspendării condiționate a executării 

pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepsei accesorii.  

A atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.pen. (1969). 

În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., a 

achitat pe inculpatul C. pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prevăzută de art. 215 

alin. 1 și 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 5 C.pen., și uz de fals, prevăzută de art. 291 C.pen. 

(1969), cu aplicarea art. 5 C.pen. 

În baza art. 386 C.pr.pen., a schimbat încadrarea juridică pentru inculpata B. din 

infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen., și 

participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, prevăzută de art. 52 alin. 2 C.pen. 

raportat la art. 321 C.pen., în participație improprie la infracțiunea de fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969), cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.. 

A condamnat pe inculpata B. pentru participație improprie la infracțiunea de fals 

intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 

C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la pedeapsa de 1 an 

închisoare. 

A făcut aplicarea art. 71 - art. 64 lit. a teza a II-a și b C.pen. (1969). 

În baza art. 81 C.pen. (1969), a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei 

aplicate inculpatei pe un termen de încercare de 3 ani stabilit în condițiile art. 82 alin. 1 C.pen. 

(1969). 

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. (1969), pe durata suspendării condiționate a executării 

pedepsei închisorii s-a dispus suspendarea executarea pedepsei accesorii.  

A atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C.pen. (1969). 

În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., a 

achitat pe inculpata B. pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prevăzută de art. 215 
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alin. 1 și 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 5 C.pen., și uz de fals, prevăzută de art. 291 C.pen. 

(1969), cu aplicarea art. 5 C.pen. 

A menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate. 

A respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași 

împotriva aceleiași hotărâri. 

 

5. Abuz în serviciu. Notar public 

Cuprins pe materii:drept penal  

Indice alfabetic: condamnare  

Temei de drept: art. 297 Cod penal  

Obligația notarului public, statuată de Legea 541/2003 de a calcula, încasa și vira  

impozitele este o atribuție ce derivă în mod direct din legi, fiind satisfăcută 

exigența stabilită de Decizia nr. 405/2016 a Curții Constituționale, iar 

nerespectarea ei poate constitui element material al infracțiunii de abuz în 

serviciu. 

Curtea de Apel Iași, Secia penală, Sentința penală nr. 40/31 martie 2017 

Curtea de Apel Iași a respins cererea formulată de inculpatul S. privind schimbarea 

încadrării juridice din infracțiunea de „abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut 

pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, prevăzută de art. 13
2
 din Legea nr. 78 /2000 

raportat la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. în infracțiunea de 

„evaziune fiscală” prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 241 din 2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 

C.pen. . 

În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. și art. 16 alin. 1 lit. b teza I-a C.proc.pen. achită pe 

inculpatul S., notar public, pentru infracțiunea de „abuz în serviciu, dacă funcționarul public a 

obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, prevăzută de art. 13
2
 din Legea nr. 78 

/2000 raportat la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen..  

În baza art. 25 alin. 5 C.proc.pen. lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de 

partea civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Iași. 

În baza art. 397 alin. 5 C.proc.pen. menține măsurile asigurătorii luate prin 

Ordonanțele din 9 iunie 2013 și 6 octombrie 2014 care vor înceta de drept în situația în care 

persoana vătămată nu introduce o acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la 

rămânerea definitivă a hotărârii. 

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în 

sarcina acestuia. 

În baza art. 272 alin. 1 C.proc.pen. obligă pe inculpatul S. să achite suma de 1600 lei 

reprezentând diferență onorariu către expert T., sumă rămasă neachitată din costul expertizei 

contabile efectuate în cauză la solicitarea inculpatului. 

Pentru a dispune astfel prima instanță a reținut, în esență, următoarele: 

Sesizarea instanței 

Inculpatul S. a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 15/P/2013 întocmit de 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția 

Națională Anticorupție –Serviciul Teritorial Iași, s-a dispus trimiterea în judecată, pentru 

comiterea infracțiunii de „abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine 

sau pentru altul un folos necuvenit”, în formă continuată, prevăzută de art. 13
2
 din Legea nr. 

78 /2000 raportat la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen..  

Prin actul de sesizare s-a menționat că inculpatul S., în perioada iunie 2010-iunie 

2014, a calculat, a încasat și a omis să vireze la bugetul statului suma totală de 2.100.593 lei, 

reprezentând impozitul aferent actelor juridice translative de proprietate, pe care le-a 

autentificat în calitate de notar public, sumă pe care și-a însușit-o. 
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În susținerea încadrării juridice dată faptei inculpatului, în actul de sesizare, s-a arătat 

că notarul public este considerat funcționar public, în sensul legii penale (art. 175 alin. 2 

C.pen. din 2014), întrucât exercita un serviciu de interes public (conform art. 3 din Legea 

36/1995), pentru care este investit de o autoritate publica (art. 35 din Legea 36/1995), iar 

activitatea sa este supusă controlului unei autorități publice (conform art. 85 din Regulamentul 

de punere în aplicare a aceluiași act normativ). 

Obligația sa de a calcula, incasa și vira la bugetul statului impozitul pe venitul din 

transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal reprezintă o îndatorire de serviciu 

a notarului public și nu o obligație fiscală a acestuia. Notarul public are îndatorirea de a 

respecta dispozițiile legilor și ale regulamentelor în cadrul procedurilor pe care le desfășoară 

(art. 71 alin. l lit.a) din Legea nr. 36/1995), iar faptul ca obligația sa de a calcula, încasa și vira 

acest impozit este prevăzută de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal nu atribuie un caracter 

„fiscal” acestei obligații a notarului public. 

Obligația fiscală de plata a impozitului aparține contribuabilului, adică persoanei fizice 

din patrimoniul căruia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele acestuia (art. 

151
2 

din Normele Metodologice privind aplicarea Codului Fiscal, aprobate prin HG nr. 

44/2004). 

Notarul public are obligația de serviciu de a calcula și de a încasa, înainte de 

autentificarea actului translativ de proprietate, acest impozit (art. 151 alin. l din aceleași 

Norme) și de a-l vira la bugetul statului cel mai târziu până în ziua de 25 a lunii următoare 

celei în care a fost încasat. 

Sumele respective pot fi încasate fie în numerar, caz în care notarul eliberează o 

chitanță sau un bon fiscal, fie prin virament contul bancar al Biroului notarial (art. 151
7
 alin. 2 

din aceleași Norme). În prezenta speță, sumele au fost încasate de către inculpat numai în 

numerar. Orice ar fi făcut inculpatul, ulterior încasării, cu respectivele sume de bani, nu ar fi 

fost posibil decât în urma însușirii acestora. 

În lipsa plații impozitului, notarul public nu poate autentifica actul, iar ulterior, în lipsa 

dovezii de plata a impozitului registratorul de carte funciara nu poate înscrie dreptul de 

proprietate al dobânditorului în cartea funciară. 

Aceste sume de bani nu reprezintă un venit al biroului notarial, nu intra în patrimoniul 

acestei entități, notarul neavând un drept de proprietate asupra lor, ci fiind un simplu detentor 

precar al acestor sume de bani, un mandatar al statului român, un intermediar între stat și 

contribuabil. 

Din acest motiv, sumele respective nu sunt înscrise în evidențele contabile ale biroului 

notarial, ci doar într-un registru special constituit numai în acest scop, unde sunt trecute 

sumele încasate. Întrucât sumele de bani au fost încasate exclusiv în numerar și nu au fost 

evidențiate ca venituri în contabilitatea entității, nu se poate stabili care a fost destinația 

efectiva data de inculpat acestor sume, ulterior însușirii (aspect lipsit însa de relevanță), fiind 

însa cert faptul ca a încasat banii, în numerar, și că și-a însușit aceste sume, în loc să le vireze 

la bugetul statului (acest aspect fiind singurul relevant în ceea ce privește existența 

infracțiunii). 

Anterior trimiterii în judecată, inculpatul a mai fost cercetat, pentru o parte a activității 

infracționale ce a făcut obiectul prezentei cauze (actele comise până a data de 31.01.2011), de 

către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, sub aspectul comiterii infracțiunii prevăzute 

de art. 6 din Legea nr. 214/2005 privind combaterea evaziunii fiscale. 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. d C.proc.pen. din 2014 s-a dispus scoaterea de sub 

urmărire penală a acestuia, prin Ordonanța nr. 514/P/2009 din data de 28.11.2011, menținută 

de Curtea de Apel Iași, care a respins plângerea formulată de către partea vătămată A.N.A.F.- 

D.G.F.P.J. Iași.  

S-a reținut că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 6 

din Legea nr. 241/2005, întrucât notarul public nu are calitatea de contribuabil în sensul legii 

fiscale, iar impozitul respectiv nu face parte din categoria contribuțiilor cu reținere la sursă. 
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Camera preliminară 
Prin încheierea pronunțată la data de 16.12.2014 de judecătorul de cameră preliminară, 

menținută prin Încheierea nr. 141/28.01.2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a dispus 

începerea judecății în cauză, fiind respinse ca nefondate excepțiile vizând nulitatea urmăririi 

penale ca urmare a nerespectării normelor de competență materială și după calitatea persoanei 

și a neregularității actului de sesizare, invocate de inculpatul S.. 

Judecata în primă instanță 

În urma cercetării judecătorești, ca situație de fapt, prima instanță a reținut aspectele 

arătate de rechizitoriu. 

De altfel s-a reținut că inculpatul S., audiat fiind în cursul cercetării judecătorești, a 

recunoscut că tranzacțiile imobiliare despre care se face vorbire în rechizitoriu au avut loc și 

că a omis să vireze către bugetul de stat sumele datorate, dar a arătat că această situație a 

apărut ca urmare a neîncasării acestor sume din diverse motive, pe care le-a expus.  

Inculpatul a mai arătat că a solicitat o eșalonare a plăților și a garantat datoria cu 

bunurile imobile pe care le are. 

Prima instanță a reținut că inculpatul S. nu a contestat probele administrate în cursul 

urmăririi penale și a solicitat audierea în calitate de martor a secretarei biroului notarial, 

precum și precizări de la partea civilă referitoare la prejudiciul ce urmează să fie achitat. 

În cauză a fost audiată martora propusă de inculpat și s-a dispus efectuarea unei 

expertize contabile care a stabilit cuantumul datoriilor către partea civilă. 

Pe parcursul judecării cauzei, inculpatul a mai solicitat și introducerea în cauză, în 

calitate de parte responsabilă civilmente a Biroului Notarial Public „S.” - cerere care a fost 

respinsă motivat prin încheierea din data de 26 mai 2015. 

Analizând probele administrate atât pe parcursul urmăririi penale, cât și al judecății în 

primă instanță, Curtea de Apel Iași a ajuns la concluzia că fapta inculpatului, astfel cum a fost 

prezentată, nu este prevăzută de legea penală și, în consecință, a dispus achitarea în temeiul 

art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen. 

În acest sens prima instanță a arătat că, în urma analizei dispozițiilor art. 279 C.pen. și 

art. 13
2
 din Legea 78/2001 rezultă că în sarcina inculpatului se poate reține infracțiunea pentru 

care a fost trimis în judecată doar dacă se consideră că procedura reglementată de art. 77 ind. 

1 Cod fiscal este o atribuție de serviciu a notarului. 

Instanța de fond a arătat însă că, pentru a se reține o infracțiune de abuz în serviciu, 

atribuția de serviciu trebuie să fie intrinsecă activității pe care funcționarul public o 

desfășoară. 

Din conținutul Legii notarilor publici s-a constatat că, de esența activității notarului 

este autentificarea înscrisurilor, procedura succesorală, legalizarea semnăturilor de pe 

înscrisuri sau a înscrisurilor, procedura divorțului, etc. 

S-a menționat că literatura de specialitate admite existența unei forme de răspundere 

fiscală, care nu se confundă cu răspunderea contravențională sau penală. Astfel, în activitatea 

pe care o desfășoară, notarii publici au serie de obligații fiscale reglementate de Codul fiscal 

iar pentru neachitarea la timp a obligațiilor fiscale, acesta suportă o serie de sancțiuni, 

datorând după termenul de scadență dobânzi și penalități de întârziere. 

Notarul public este obligat să întocmească înscrisuri în care sunt inserate obligațiile 

fiscale care trebuie remise către stat, inclusiv impozitul încasat ca urmare a încheierii actelor 

juridice translative de proprietate. 

S-a arătat că nu se poate reține că neplata la termen a acestor obligații fiscale ar 

echivala cu neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a unei atribuții de serviciu. 

Instanța de fond consideră că infracțiunea de „abuz în serviciu” protejează drepturile și 

interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice de funcționarii publici care, în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinesc un act sau îl îndeplinesc în mod defectuos, 

acte ce se referă strict la activitatea lor profesională și nu la unele obligații fiscale impuse de 
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Codul Fiscal deoarece pentru neîndeplinirea obligațiilor fiscale se percep dobânzi și penalități 

de întârziere care sunt prevăzute de Codul fiscal. 

S-a menționat că neplata unor impozite la termen nu atrage răspunderea penală decât 

în situațiile reglementate de art. 6 din Legea evaziunii fiscale, articol care însă, între timp, a 

fost declarat neconstituțional. 

Prima instanță a apreciat că nu se poate face o delimitare între răspunderea penală și 

cea fiscală în funcție de natura impozitului pe care inculpatul este obligat să-l remită statului. 

Raportat la situația arătată, instanța de fond a constatat așadar că nu se poate reține în 

sarcina inculpatului săvârșirea infracțiunii de „abuz în serviciu”, fapta descrisă în rechizitoriu 

nefiind prevăzută de legea penală la acest moment. 

În ceea ce privește latura civilă a cauzei, dată fiind soluția de achitare, aceasta a fost 

lăsată nesoluționată fiind însă menținute măsurile asiguratorii dispuse în cauză, în 

conformitate cu disp. art. 397 alin. 5 C.p.p. 

Referitor la cererea inculpatului de schimbare a încadrării juridice dată faptei prin 

rechizitoriu, din infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru 

sine sau pentru altul un folos necuvenit”, prevăzută de art. 13
2
 din Legea nr. 78 /2000 raportat 

la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. în infracțiunea de „evaziune 

fiscală” prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 241 din 2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., 

prima instanță a constatat că este neîntemeiată deoarece art. 6 din legea 241/2005 sancționa 

reținerea și nevărsarea, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor 

reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă, iar impozitul încasat în baza unor 

tranzacții imobiliare care se cuvin statului, nu face parte din categoria contribuțiilor cu 

reținere la sursă. 

 

Notă: Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția penală, prin Decizia penală nr. 

358/A/20.10.2017, cu opinie majoritară, a admis apelul formulat de Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași 

împotriva sentinței penale nr. 40/2017 din 31 martie 2017, pronunțată de Curtea de Apel Iași – 

Secția penală și pentru cauze cu minori, a desființat sentința și, rejudecând cauza, a dispus: în 

baza art. 13
2
 din Legea nr. 78 /2000 raportat la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 

1 C.pen. (actele materiale din perioada 1 februarie 2011 – 30 iunie 2014), a condamnat pe 

inculpatul S. la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și la pedeapsa complementară a 

interzicerii pe o durată de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b și g C.p. 

În baza art. 91 C.p. a dispuns suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei 

principale pe o durată de 3 ani care constituie termen de supraveghere. 

În temeiul art. 93 alin. 1 C.p. a obligat inculpatul ca, pe durata termenului de 

supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la serviciul de probațiune Iași, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; 

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale 

de existență. 

În temeiul art. 93 alin. 2, 3 C.p. impune inculpatul, ca pe durata termenului de 

supraveghere, să îndeplinească și următoarele obligații: 

- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de 

probațiune sau organizat de acesta în colaborare cu instituții din comunitate;  

- să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile 

în cadrul unei instituții din comunitate respectiv: Consiliul Local Iași - Direcția Exploatare 

Patrimoniu sau Consiliul Local Iași - SC Servicii Publice SA. 

În conformitate cu disp. art. 68 alin. 1 lit. b C.p., executarea pedepsei complementare 

începe de la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri. 
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A admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă Agenția Națională de 

Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași și a obligat 

inculpatul la plata către aceasta a sumelor de: 1.035.429,5 lei debit, 541.461 lei majorări de 

întârziere și 190.347 lei penalități de întârziere, majorările și penalitățile fiind calculate până 

la data de 30 iunie 2014 inclusiv, precum și la plata în continuare a majorărilor și penalităților 

de întârziere la debitul principal astfel stabilit. 

Au fost menținute măsurile asigurătorii dispuse în prezenta cauză prin Ordonanțele din 

9 iunie 2013 și 6 octombrie 2014, în vederea achitării obligațiilor civile și cheltuielilor 

judiciare. 

A fost respins apelul formulat de apelantul-intimat inculpat împotriva aceleiași 

sentințe. 

 

 S-a reținut de instanța de control judiciar  că : este  eronată concluzia instanţei de fond 

în sensul că obligaţia notarului de a calcula, încasa şi de a vărsa la bugetul statului impozitul 

pentru transferul proprietăţilor, este o obligaţie ce excede activităţii intrinseci a unui notar 

public. Aşa cum s-a arătat mai sus, Legea nr. 36/1995 prevede că principalele atribuţii ale 

notarilor publici sunt legate de activitatea notarială dar, în acelaşi timp, aceştia îndeplinesc şi 

orice alte operaţiuni prevăzute de lege. Prin urmare, notarii publici pot avea două categorii de 

atribuţii şi anume: atribuţii strict legate de activitatea notarială dar şi atribuţii conexe, stabilite 

în alte acte normative şi care devin obligatorii pentru notar tocmai prin referirea pe care legea 

de organizare şi exercitare a profesiei o face la "îndeplinirea oricăror alte operaţiuni prevăzute 

de lege". Ca atare, obligaţia notarului public, statuată de Legea nr. 541/2003 de a calcula, 

încasa şi vira acel impozit este o atribuţie ce derivă în mod direct din legi, fiind satisfăcută 

exigenţa stabilită de Decizia nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale iar nerespectarea ei poate 

constitui element material al infracţiunii de abuz în serviciu. 

 Totodată este eronată şi aprecierea primei instanţe în sensul că această obligaţie a 

notarului public ar fi una de natură fiscală.Este adevărat că, în jurisprudenţa au existat şi 

situaţii de încadrare a unor astfel de fapte, comise de notarii publici, în dispoziţiile art. 6 din 

Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală, text care sancţiona nerespectarea dispoziţiilor 

privind stopajul la sursă a unor taxe şi impozite şi care, între timp, a fost declarat 

neconstituţional fiind scos astfel din ordinea normativă însă, după cum arăta şi organul de 

urmărire penală, în privinţa impozitului pe venitul din transferul proprietăţii nu ar fi fost 

incident acest text de lege deoarece nu era un veritabil impozit cu "stopaj la sursă". 

Astfel, "reţinerea la sursă" sau "stopajul la sursă" se aplică pentru acele categorii de venituri la 

care există posibilitatea de a se calcula şi opri impozitul datorat, înainte de achitarea 

veniturilor cuvenite persoanelor fizice şi/sau juridice. Ori, notarul public nu făcea plăţi către 

persoanele fizice sau juridice ce autentificau acte în faţa sa ci avea doar rolul unui "mandatar" 

al statului fiind însărcinat de lege cu preluarea impozitului de la contribuabilul vânzător şi 

virarea lui către stat. 

 Împrejurarea că, pentru a realiza viramentul notarul public trebuie să întocmească nişte 

documente fiscale nu transformă această obligaţie, dintr-o obligaţie de serviciu, într-o 

obligaţie fiscală proprie a notarului, aşa cum susţine instanţa de fond. 

 Concluzionând Înalta Curte, cu opinie majoritară, constată că notarul public are o 

atribuţie de serviciu, stabilită prin lege, în sensul calculării, colectării şi virării impozitului pe 

venituri din transferul proprietăţii, atribuţie pe care dacă nu şi-o îndeplineşte, devine pasibil de 

comiterea infracţiunii de abuz în serviciu. 


