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1. Măsura arestării provizorii, în caz de urgență, în vederea extrădării. Calitatea de 

solicitant de azil 

Cuprins pe materii: 

Cooperare judiciară internațională în materie penală; măsura arestării provizorii, în caz 

de urgență, în vederea extrădării; calitatea de solicitant de azil a persoanei extrădabile 

Indice alfabetic:  

Cooperare judiciară internațională în materie penală; extrădarea persoanei solicitante 

de azil 

Temei de drept:  

Legea nr. 302/2004 cu modificări și completări – art. 44 și art. 19 alin. 1 lit. b) 

 

Rezumat:  

Pentru ca arestarea provizorie, în caz de urgenţă, să fie înlocuită, nu este suficientă 

calitatea de solicitant de azil a persoanei extrădabile, ci şi îndeplinirea 

condiţiilor prev. de art. 19 alin.1 lit. b din Legea nr.302/2004 modificată, pentru 

statul solicitant al extrădării; or, în cauză, nu există vreun indiciu în acest sens, 
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prin raportare şi la susţinerile persoanei extrădabile, cât şi la deciziile CEDO 

pronunţate împotriva Federaţiei Ruse, existând, în continuare, riscul de fugă a 

persoanei extrădabile, de sustragere de la procedurile de extrădare, aspectele 

invocate nefiind suficiente pentru înlocuirea măsurii arestării provizorii, 

neexistând nicio altă dispoziţie legală care să interzică derularea procedurii de 

extrădare a persoanei extrădabile, solicitantă de azil, cu persoana extrădabilă în 

stare de arest provizoriu. 

 

Încheiere penală din 20 mai 2017 

 

Prin încheierea penală din 23 aprilie 2017 a Curţii de Apel Iaşi, s-a dispus, în baza 

dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 302/2004, modificată, raportat la dispoziţiile art.16 din 

Legea nr.80/1997, modificată, arestarea provizorie, în caz de urgenţă, a persoanei urmărite X, 

în vederea extrădării, în baza difuziunii nr.16560/2017 (DIF170331008529) a Biroului 

INTERPOL Moscova, Federaţia Rusă, transmisă la data de 31.03.2017, prin Centrul de 

Cooperare Poliţienească Internaţională, Biroul Naţional INTERPOL România, sub 

nr.2017/125871-1, în baza cererii dată în dosarul cu număr de referinţă 8220/FF/336/2017, 

formulată de Curtea Golovinsky din Moscova, prin judecător K.K.P., în baza mandatului 

naţional de arestare emis la data de 01.02.2017 de Curtea Golovinsky din Moscova, în dosarul 

cu număr de referinţă 8220/FF/336/2017, în vederea cercetării penale pentru comiterea, la 

data de 28.12.2016, a infracţiunii de furt agravat, prevăzută de Sec.4 art.158 din Codul penal 

rus,  pe o durată de 30 zile. 

La data de 19 mai 2017, autoritatea judiciară din Federaţia Rusă, prin intermediul 

Ministerului Justiţiei, a înaintat, la dosarul cauzei, adresa nr.81/3-466-17 (34781/2017) din 

data de 19.05.2017, în limba rusă, tradusă în limba română de Ministerul Justiţiei din 

România, prin care solicită prelungirea măsurii arestării faţă de persoana extrădabilă X, şi în 

care s-a indicat că urmează a se înainta la dosarul cauzei şi cererea de extrădare. 

În concluziile susţinute, persoana extrădabilă X, prin apărătorul ales, a invocat aceleaşi 

aspecte precizate şi la termenul intermediar acordat în cauză, în sensul că a solicitat a se avea 

în vedere calitatea de solicitant de azil a acestuia, şi că, în aceste condiţii, persoana care a 

solicitat azil nu poate fi extrădată, fiind incompatibilă cu arestarea şi că instanța are 

posibilitatea să ia act că se desfăşoară o astfel de procedură şi că nu poate verifica dacă sunt 

îndeplinite condiţiile de admisibilitate sau admitere a cererii unei persoane care a solicitat azil. 

S-a solicitat înlocuirea măsurii arestării provizorii cu măsura preventivă a controlului judiciar, 

susţinându-se că, în plus, ar interveni o altă măsură de siguranţă, cea prevăzută de art. 19 

alin.1 lit.g din Legea nr. 122/2006, care nu i-ar permite persoanei extrădabile de a părăsi 

localitatea fără acordul persoanelor de la Oficiul Naţional de Imigrări, dar şi a celor de la 

Centrul de Cazare de la Rădăuţi, dar şi interdicţia de a lua legătura cu alte persoane sau a se 

afla în anumite locuri, amplasamente în care se află mijloace de transport public sau alte 

mijloace de transport. 

Analizând, din oficiu, oportunitatea menţinerii măsurii arestării provizorii, luată în caz 

de urgenţă, în vederea extrădării, faţă de persoana extrădabilă X, dispusă prin încheierea din 

23 aprilie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, în dosarul cu nr. A/45/2017, dar şi 

aspectele invocate de apărare, instanţa reţine următoarele: 

La momentul luării măsurii arestării provizorii de urgenţă, în baza art. 44 din Legea nr. 

302/2004, respectiv 23 aprilie 2017, persoana extrădabilă nu avea calitatea de solicitant de 

azil, aceasta dobândind această calitate ulterior, prin formularea cererii, la data de 8 mai 2017, 

după arestarea provizorie de urgenţă din 23 aprilie 2017. 

În aceste condiţii, corect s-a constatat deja, prin încheierea din data de 12 mai 2017 a 

Curţii de Apel Iaşi, menţinută şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.534 din data de 19 

mai 2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosarul nr. A/45/2017/a2, că nu 
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sunt îndeplinite în cauză dispoziţiile art. 19 alin.1 lit. b din Legea nr. 302/2004 modificată, 

care prevăd că solicitanţii de azil, beneficiari a statutului de refugiat sau ai protecţiei 

subsidiare în România, în cazul în care extrădarea ar avea loc în ţara de origine sau în orice alt 

stat în care viaţa ori libertatea acestora ar fi pusă în pericol sau în care ar fi supuşi la tortură, 

tratamente inumane sau degradante, nu pot fi extrădaţi (solicitanţi de azil pe durata procedurii 

de azil), şi că dobândirea ulterioară a calităţii de solicitant de azil, după arestarea provizorie de 

urgenţă, nu face nelegală măsura dispusă în condiţii legale şi nu atrage revocarea măsurii 

arestării provizorii în caz de urgenţă. 

În cadrul controlului exercitat de instanţă asupra măsurii preventive, se constată că 

autoritatea judiciară din Federaţia Rusă a solicitat în mod expres prelungirea acestei măsuri, 

comunicând, totodată, instanţei, că urmează a înainta, în termen util, cererea de extrădare, pe 

numele persoanei extrădabile X şi că mandatul naţional de arestare a fost emis la data de 

01.02.2017 de Curtea Golovinsky din Moscova, în dosarul cu număr de referinţă 

8220/FF/336/2017, în vederea cercetării penale pentru comiterea, la data de 28.12.2016, a 

infracţiunii de furt agravat, prevăzută de Sec.4 art.158 din Codul penal rus, că există urmărire 

penală în curs împotriva persoanei urmărite în Federaţia Rusă. 

La acest moment, instanţa constată că o altă măsură restrictivă de libertate nu este 

oportună, că procedura arestării provizorii de urgenţă, prev. de art. 44 alin. 3 din Legea nr. 

302/2004, modificată, îi este aplicabilă persoanei extrădabile. Deşi are calitatea de solicitant 

de azil, la acest moment nu se hotărăşte asupra cererii de extrădare, ci numai asupra arestării 

provizorii pentru care legislaţia nu prevede limitări în raport de statutul de solicitant de azil. 

Mai mult, pentru ca arestarea provizorie, în caz de urgenţă, să fie înlocuită nu este suficientă 

calitatea de solicitant de azil a persoanei extrădabile, ci şi îndeplinirea condiţiilor prev. de art. 

19 alin.1 lit. b din Legea nr. 302/2004 modificată, pentru statul solicitant al extrădării; or, în 

cauză nu există vreun indiciu în acest sens, prin raportare şi la susţinerile persoanei 

extrădabile, cât şi la deciziile CEDO pronunţate împotriva Federaţiei Ruse, existând în 

continuare, riscul de fugă a persoanei extrădabile, de sustragere de la procedurile de extrădare, 

aspectele invocate nefiind suficiente pentru înlocuirea măsurii arestării provizorii, neexistând 

nicio altă dispoziţie legală care să interzică derularea procedurii de extrădare a persoanei 

extrădabile, solicitantă de azil, cu persoana extrădabilă în stare de arest provizoriu. 

Art.51 din Legea nr. 122/2006 dă dreptul solicitantului de azil să renunţe la cererea de 

azil, aşa încât, prin simpla manifestare de voinţă se absolvă de respectarea obligaţiilor impuse 

de autorităţile de azil, prev. de art. 17 din Legea nr. 122/2006, existând riscul real ca persoana 

extrădabilă să se sustragă de la procedurile de extrădare şi să părăsească teritoriul României. 

În aceste condiţii, solicitarea de azil nu reprezintă un motiv de înlocuire a măsurii arestării 

provizorii de urgenţă cu o măsură neprivativă de libertate, pe care instanţa o apreciază ca fiind 

insuficientă pentru realizarea procedurii de faţă, existând riscul real ca persoana extrădabilă să 

se sustragă de la judecarea cererii de extrădare, pentru că ar putea să renunţe la cererea de azil, 

acesta neavând nicio altă reşedinţă sau locuinţă în România. 

Pentru motivele expuse, instanţa, în baza dispoziţiilor art.44 alin.8 din Legea nr. 

302/2004, modificată, raportat la dispoziţiile art.16 din Legea nr.80/1997, modificată, a 

menţinut măsura arestării provizorii, luată în caz de urgenţă, în vederea extrădării, faţă de 

persoana extrădabilă X, dispusă prin încheierea din 23 aprilie 2017, pronunţată de Curtea de 

Apel Iaşi, în dosarul cu nr. A/45/2017, până la data de 31 mai 2017, inclusiv. 

2. Lipsa consimțământului la predare. Condiții necesare pentru predare în baza 

unui mandat european. Scopul recunoașterii hotărârii judecătorești străine 

de condamnare 

Cuprins pe materii: 

Cooperare judiciară internațională în materie penală; lipsa consimțământului la 

predare; lipsa expulzării 

Indice alfabetic:  
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Cooperare judiciară internațională în materie penală; lipsa consimțământului la 

predare; lipsa expulzării 

Temei de drept:  

Legea nr. 302/2004 cu modificări și completări – art. 155 alin. 1 lit. d) 

Rezumat: 

Art. 155 alin. 1 lit. d din Legea nr. 302/2004 prevede că nu este necesar 

consimţământul persoanei condamnate atunci când este cetăţean român şi 

trăieşte pe teritoriul României, sau, deşi nu trăieşte pe teritoriul României, va fi 

expulzată în România. 

Autorităţile italiene nu au dispus expulzarea condamnatului în România, iar acesta, 

deşi este cetăţean român, nu trăieşte pe teritoriul României. 

Astfel, persoana condamnată are reşedinţa obişnuită în Italia din anul 2008, membrii 

familiei cu care ţine legătura se află tot pe teritoriul Italiei, sens în care şi-a 

exprimat opinia şi condamnatul care refuză transferul în România, stat cu care 

nu mai are legături specifice noţiunii analizate. 

În acest context, scopul recunoaşterii hotărârii judecătoreşti străine de condamnare şi 

transferul condamnatului, de facilitare a reabilitării sociale a acestuia, conform 

art. 3 alin. 1 din Decizia-cadru 2008/909/JAI, nu poate fi atins, deoarece în 

România acesta nu mai trăieşte efectiv de 9 ani, timp în care a avut reşedinţa 

obişnuită efectivă în Italia, ţară pe teritoriul căreia a derulat relaţiile familiale şi 

sociale. 

 

Sentința penală nr. 25/FCJI/23 mai 2017 

Prin cererea înregistrată la data de 05 mai 2017 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Iaşi, prin referat, a sesizat instanţa cu cererea de recunoaştere şi executare a sentinţei penale 

cu numărul de referinţă 1051, pronunţată la data de 25 mai 2010 de Tribunalul Ordinar din 

Torino, Italia, menţinută prin decizia penală cu nr. de referinţă 10/11, pronunţată la data de 13 

mai 2011 de Curtea cu Juri de Apel din Torino, Italia, rămasă definitivă la data de 29 martie 

2012, executarea pedepsei şi transferarea persoanei condamnate X, într-un penitenciar din 

România, pentru executarea pedepsei închisorii pe viaţă, aplicată prin sentinţa penală de 

condamnare. 

Persoana condamnată a participat la procesul penal în care a fost pronunţată soluţia de 

condamnare, se află în executarea pedepsei în statul de condamnare și nu și-a dat 

consimțământul pentru executarea în România a pedepsei.  

Din documentele cauzei, se constată că nu este incidentă condiția specială de 

recunoaştere şi executare a hotărârii judecătoreşti străine, prev. de art. 155 alin. 1 lit. d teza a 

II-a din Legea nr. 302/2004. 

În concret, persoana condamnată nu şi-a dat consimţământul la transfer, arătând că în 

România nu poate primi ajutor de la nici un membru de familie. 

Art. 155 alin. 1 lit. d din Legea nr. 302/2004 prevede că nu este necesar 

consimţământul persoanei condamnate atunci când este cetăţean român şi trăieşte pe teritoriul 

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

Autorităţile italiene nu au dispus expulzarea condamnatului în România, iar acesta, 

deşi este cetăţean român, nu trăieşte pe teritoriul României. 

Condamnatul se află şi trăieşte pe teritoriul Italiei din anul 2008, moment din care nu a 

mai revenit în România şi nici nu a mai avut relaţii corespunzătoare cu familia pe teritoriul 

României. 

În acest sens este şi poziţia condamnatului care refuză transferul, arătând că pe 

teritoriul României nu poate primi sprijin de la nici un membru al familiei. 
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Aceste date se coroborează cu elementele precizate în certificat (lit. g), de autorităţile 

italiene, respectiv faptul că din anul 2008 condamnatul locuia în Italia, într-o baracă şi în tot 

timpul detenţiei a primit scrisori de la fratele său, care este domiciliat în Torino. 

Menţiunile din certificat relativ la faptul că persoana condamnată nu era înregistrată 

printre domiciliaţii legali din Torino, alături de celelalte aspecte prezentate, nu atestă lipsa de 

înrădăcinare în Italia şi nici nu sunt relevante pentru stabilirea condiţiei cumulative impuse de 

lege, supusă analizei. 

Conform art. 2 lit. p din Legea nr. 302/2004, statul pe teritoriul căruia trăieşte 

persoana este statul cu care aceasta are legături strânse în baza reședinței obişnuite şi a altor 

elemente de tipul relaţiilor familiale, sociale, profesionale şi culturale. 

Astfel, persoana condamnată are reşedinţa obişnuită în Italia din anul 2008, membrii 

familiei cu care ţine legătura se află tot pe teritoriul Italiei, sens în care şi-a exprimat opinia şi 

condamnatul care refuză transferul în România, stat cu care nu mai are legături specifice 

noţiunii analizate. 

Legătura cu familia aflată în Italia este dovedită de aspectele menţionate în hotărârea 

de condamnare, relativ la faptul că persoana condamnată, după comiterea faptei, a fost 

descoperită în locuinţa fratelui său din Torino, persoană cu care a ţinut legătura pe toată 

perioada detenţiei în Italia. 

În acest context, scopul recunoaşterii hotărârii judecătoreşti străine de condamnare şi 

transferul condamnatului, de facilitare a reabilitării sociale a acestuia, conform art. 3 alin. 1 

din Decizia Cadru 2008/909/JAI, nu poate fi atins, deoarece în România acesta nu mai trăieşte 

efectiv de 9 ani, timp în care a avut reşedinţa obişnuită efectivă în Italia, ţară pe teritoriul 

căreia a derulat relaţiile familiale şi sociale. 

Aşadar, una dintre condiţiile speciale cumulative instituite de art. 155 din Legea nr. 

302/2004, nu este îndeplinită în cauză, aspect care impune respingerea cererii de recunoaştere 

a hotărârii judecătoreşti străine. 

 

3. Conducere a unui vehicul sub influența alcoolului prevăzută de art. 87 alin. 1 din 

OUG nr. 195/2002 republicată, cu aplicarea art. 5 noul C.pen. - analiza 

probelor, relevanța raportului de analiză toxicologică în condițiile predării 

probelor către Institutul Medico-legal la un interval de timp de 5 zile de la 

momentul prelevării 

Cuprins pe materii: drept penal  

Indice alfabetic: conducere a unui vehicul sub influența alcoolului  

Temei de drept: art. 336 alin. 1 Cod penal  

 

Alcoolul etilic este stabil în sângele prelevat în eprubete ce conțin fluorura de sodiu 

așa cum este și cazul eprubetelor conținute în trusele standard prevăzute de Ordinul 

Ministerului Sănătății nr. 376/2006 – truse utilizate și în cazul de față – timp de 2 luni la 

temperatura camerei, astfel că intervalul de timp scurs de la prelevarea și până la analizarea 

probelor (circa 10 ore la temperatura camerei și alte 5 zile la frigider) nu este de natură să 

influențeze rezultatele analizei toxicologice”. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală, Sentința penală nr. 55/25 mai 2017 

Prin sentința penală nr. 55/2017 din 25 mai 2017 a Curții de Apel Iași, în temeiul 

prevederilor art. 386 C.proc.pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptei pentru care s-a 

dispus trimiterea în judecată a inculpatului S. prin rechizitoriul nr. 137/P/2012 emis la data de 

23 septembrie 2015 de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași din infracțiunea prev. 

de art. 336 alin. 1 Noul C.pen., cu aplic. art. 5 Noul C.pen. în infracțiunea prev. de art. 87 alin. 

1 din OUG nr. 195/2002 republicată, cu aplic. art. 5 Noul C.pen. . 
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A fost condamnat inculpatul S., avocat în cadrul Baroului Iași, la pedeapsa de 1 (un) 

an și 8(opt) luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice 

a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 

g/l alcool pur în sânge prev. de art. art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republicată, cu aplic. 

art. 5 Noul C.pen.. 

S-a constatat că fapta pentru care inculpatul S. a fost condamnat în prezenta cauză 

(săvârșită la data de 9.02.2012) este concurentă cu fapta pentru care inculpatul a fost 

condamnat la pedeapsa de 2(două) luni închisoare prin sentința penală nr. 52/04.05.2015 

pronunțată de Curtea de Apel Iași, în dosarul penal nr. 908/45/2013*, rămasă definitivă la data 

de 7.09.2015, prin respingerea ca nefondată a apelului, prin decizia penală nr. 298/A din 

7.09.2015 a Înaltei Curți de Justiție și Casație (faptă comisă la data de 11.05.2012). 

În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal și a art. 85 alin. 1 C.pen. din 1969, a anulat suspendarea 

condiționată a executării pedepsei de 2(două) luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 

52/04.05.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul penal nr. 908/45/2013*, rămasă 

definitivă la data de 7.09.2015. 

În baza art. 85 alin. 1 C.pen. din 1969, art. 33 lit. a) C.pen. din 1969, art. 34 lit. b) 

C.pen. din 1969, s-a contopit pedeapsa aplicată în prezenta cauză în cuantum de 1 (un) an și 

8(opt) luni de închisoare cu pedeapsa de 2(două) luni închisoare aplicată prin sentința penală 

nr. 52/04.05.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul penal nr. 908/45/2013*, 

rămasă definitivă la data de 7.09.2015, în pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an și 8(opt) luni 

închisoare. 

În baza art. 71 C.pen. din 1969, s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. 

de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) C.pen. din 1969 pe durata executării pedepsei.  

În baza art. 85 alin. 3 C.pen. din 1969 și art. 81 alin. 1 și 2 C.pen. din 1969, s-a dispus 

suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3(trei) 

ani și 8(opt) luni închisoare, care se socotește de la data de 7.09.2015, data rămânerii 

definitive a sentinței penale nr. 52/04.05.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul 

penal nr. 908/45/2013*. 

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969, pe durata suspendării condiționate a executării 

pedepsei închisorii, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii. 

S-a atras atenția inculpatului S. asupra dispozițiilor art. 83 C.pen. din 1969 privind 

revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei 

noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit și asupra dispozițiilor art. 84 C.pen. 

din 1969 privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în 

cazul neexecutării obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. 

În baza art. 272 Cod de procedură penală, a fost obligat inculpatul S. la plata sumei de 

1.800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut următoarele: 

Prin Încheierea nr. 255 CP din 2 decembrie 2015 pronunțată de judecătorul de cameră 

preliminară de la Judecătoria Iași în dosarul nr. 26590/245/2015, a fost declinată competența 

de soluționare a cauzei în favoarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curții de 

Apel Iași, reținându-se că potrivit art. 38 alin. 1 lit. d C.proc.pen., Curtea de Apel judecă în 

primă instanță infracțiunile săvârșite de avocați, iar, la data consumării infracțiunii imputate, 

inculpatul avea calitatea de avocat în Baroul Iași. 

Prin rechizitoriul emis la data de 23 septembrie 2015 de Parchetul de pe lângă 

Curtea de Apel Iași cu nr. 137/P/2012 înregistrat pe rolul Curții de Apel Iași s-a dispus 

trimiterea în judecată a inculpatului S. pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui 

vehicul sub influența alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 din Noul C.pen. cu aplicarea art. 5 din 

Noul C.pen., reținându-se, în fapt, în sarcina sa că a condus la data de 09.02.2012, în jurul 

orelor 23,00, autoturismul marca Suzuki pe Calea Chișinăului din municipiul Iași, deși avea o 

alcoolemie în sânge de 2,30 g %. 
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Prin încheierea din data de 17 februarie 2016, judecătorul de cameră preliminară, în 

baza art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992 raportat la art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992, a 

respins, ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curții Constituționale în vederea soluționării 

excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 C.proc.pen. și art. 228 alin. 7 

C.proc.pen. din 1968, formulată de inculpat. 

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 346 alin. 1 raportat la art. 345 alin. 1 

C.proc.pen. a respins, ca nefondate, cererile și excepțiile invocate de inculpatul S. în cadrul 

procedurii de cameră preliminară. 

În conformitate cu dispozițiile art. 342 C.proc.pen. cu referire la art. 38 alin. 1 lit. d 

C.proc.pen., a constatat competența materială și teritorială a Curții de Apel Iași în soluționarea 

cauzei.  

În baza art. 346 C.proc.pen., a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul 

întocmit la data de 23 septembrie 2015 de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, în 

dosarul de urmărire penală cu numărul 137/P/2012, prin care a fost trimis în judecată 

inculpatul pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului 

prev. de art. 336 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., precum și legalitatea administrării 

probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. 

A dispus începerea judecății privind pe inculpatul S.. 

Pentru a se pronunța astfel, judecătorul de cameră preliminară a reținut faptul că 

sub aspectul competenței materiale, după calitatea persoanei și teritoriale potrivit dispozițiilor 

art. 38 alin. 1 lit. d C.proc.pen., curtea de apel este instanța competentă să soluționeze 

prezenta cauză prin prisma calității de avocat a inculpatului S.. 

În ceea ce privește legalitatea sesizării instanței, în exercitarea funcției de pornire și 

susținere a acțiunii penale, actul de sesizare a instanței trebuie să cuprinsă: descrierea clară și 

completă a faptelor și împrejurărilor extrase pe baza probatoriului administrat în faza de 

urmărire penală, analiza efectivă a tuturor mijloacelor de probă și motivarea deciziilor de 

reținere ori înlăturare a acestora, încadrarea riguroasă în drept a faptelor reținute, soluționarea 

motivată a celorlalte aspecte ce contribuie la buna desfășurare a procesului penal. 

Conținutul și forma rechizitoriului, ca act de sesizare a instanței, sunt stabilite de 

dispozițiile art. 328 – 329 Cod procedură, prin prisma cărora se impune a se efectua 

verificarea regularității actului de sesizare a instanței pentru a se stabili dacă acesta se 

limitează la fapta și persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală, cuprinde în mod 

corespunzător mențiunile prevăzute la art. 286 alin. 2 C.proc.pen. referitoare la cuprinsul 

ordonanței, conține datele privitoare la fapta care face obiectul urmăririi penale, încadrarea 

juridică a acesteia și datele privitoare la persoana inculpatului, precum și obiectul actului sau 

măsurii procesuale ori, după caz, tipul soluției, precum și motivele de fapt și de drept ale 

acestora; conține date referitoare la măsurile asiguratorii, măsurile de siguranță cu caracter 

medical și măsurile preventive luate în cursul urmăririi penale; menționează probele și 

mijloacele de probă; stabilește cheltuielile judiciare din faza de urmărire penală; conține 

expres dispoziția de trimitere în judecată, precum și alte mențiuni necesare pentru soluționarea 

cauzei. 

În speță, prin raportare la dispozițiile art. 328 C.proc.pen., s-a constatat că rechizitoriul 

emis de procuror în dosarul de urmărire penală nr. 137/P/2012 satisface exigențele prescrise 

de lege procesual penală, întrucât actul de sesizare nu conține vicii de fond sau de formă care 

să-i afecteze legalitatea, iar, referitor la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor 

de către organele de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară constată că au fost 

respectate principiile aplicării legii procesual penale și dreptul la apărare, nefiind incidente 

cazurile de nulitate absolută sau relativă reglementate de dispozițiile art. 281 și 282 

C.proc.pen. și actele de urmărire penală sunt în concordanță cu dispozițiile legale ce 

reglementează modul în care trebuie efectuate actele de către organul de urmărire penală. 
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Pentru aceste considerente, judecătorul de cameră preliminară a apreciat că sunt 

neîntemeiate cererile și excepțiile invocate de inculpatul S. în procedura camerei preliminare, 

fiind respinse ca atare, reținând următoarele: 

Din actele și lucrările dosarului de urmărire penală nr. 137/P/2012 al Parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel Iași a rezultat că la data de 23 mai 2014 s-a dispus începerea urmăririi 

penale sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului 

prev. de art. 336 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., iar, la data de 2.09.2014 s-a dispus 

efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul S. 

La data de 14 octombrie 2014 numitului S. i-au fost aduse la cunoștință calitatea de 

suspect, conținutul acuzației formulate împotriva sa și drepturile și obligațiile procesuale, iar 

în declarația dată în calitate de suspect a menționat că dorește să uzeze de dreptul la tăcere. 

Prin ordonanța din 4 decembrie 2014 s-a pus în mișcare acțiunea penală față de 

inculpatul S. căruia i s-au adus la cunoștință noua calitate procesuală, conținutul acuzației și 

drepturile și obligațiile procesuale, acesta invocând la data de 08.01.2015 „nulitatea probelor 

de sânge folosite la determinarea vinovăției” prin încălcarea prevederilor Ordinului 

Ministerului Sănătății privind procedura de prelevare a probelor biologice de sânge, în vigoare 

la acea dată, întrucât probele biologice de sânge au ajuns la I.M.L. Iași după cinci zile de la 

prelevare, iar, în acest interval de timp au fost ținute la sediul Secției nr. 1 Poliție Rurală Iași, 

cât și la sediul Poliției Rutiere Iași în condiții improprii, fără a fi păstrate în frigider, cele două 

unități de poliție nefiind dotate cu frigidere pentru păstrarea probelor. 

Prin ordonanța din 14.09.2015 procurorul a dispus respingerea cererii inculpatului S. 

de constatare a nulității relative a actelor de urmărire penală efectuate în dosarul nr. 

137/P/2012, ca neîntemeiată. 

În cadrul procedurii de cameră preliminară, inculpatul S. a formulat critici de 

nelegalitate din perspectiva prevederilor din Normele metodologice privind prelevarea 

probelor biologice în vederea stabilirii intoxicației etilice, norme aprobate prin Ordinul nr. 

376 din 10.04.2006 al Ministerului Sănătății, invocând nerespectarea acestora și pe această 

cale, excluderea ca probă a buletinului de analiză toxicologică alcoolemie nr. 289 – 90/A emis 

de I.M.L. Iași la data de 15.02.2012. 

Astfel, a susținut că probele biologice de sânge au fost recoltate cu încălcarea 

termenului de 30 minute prevăzut de dispozițiile art. 6 lit. d din Ordinul Ministerului Sănătății 

nr. 376/2006 pentru prima prelevare, iar, depunerea probelor prelevate la I.M.L. Iași s-a 

realizat cu încălcarea dispozițiilor art. 14 alin. 3 din același Ordin potrivit cărora „în situația în 

care transportul sau depunerea probelor prelevate nu poate fi efectuat imediat, acestea se 

păstrează la frigider, în sediile unităților de poliție, timp de maximum, 3 zile”. 

În privința încălcării dispozițiilor art. 6 lit. d din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 

376/2006 potrivit cu care „prima prelevare se efectuează de preferință într-un interval de timp 

de până la 30 de minute de la producerea evenimentului care a determinat solicitarea 

prelevării de sânge”, judecătorul de cameră preliminară a constatat că dispozițiile anterior 

menționate au fost respectate, având în vedere ora opririi în trafic – 23
08

 consemnată în 

procesul - verbal de depistare, dar și în procesul-verbal de contravenție, încheiate la data de 

09.02.2012 de agenții de poliție din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Iași (filele 17 și 25 

dosar urmărire penală) și consemnările din buletinul de examinare clinică și procesul-verbal 

de prelevare (filele 32 – 33 dosar urmărire penală) ce atestă că prima probă de sânge a fost 

recoltată la ora 23
28

. 

Referitor la susținerile inculpatului potrivit cărora rezultatul analizei toxicologice – 

alcoolemie nu poate fi luat în considerare ca urmare a nerespectării prevederilor art. 14 alin. 3 

din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 376/2006 privind modalitatea de păstrare a probelor 

biologice și termenul de depunere a acestora la instituția medico – legală, proba fiind astfel 

nelegal administrată, judecătorul de cameră preliminară a constatat că nu pot fi primite pentru 

următoarele considerente: 
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Din actele și lucrările dosarului de urmărire penală, respectiv declarațiile agenților de 

poliție S.R.-O. și P.D., raportul de activitate întocmit de agentul de poliție S.R.-O. la data de 

01.10.2012 în cadrul anchetei interne efectuate, fotocopia condicii de uz general folosită în 

acea perioadă de acest agent, declarațiile lucrătorilor de poliție din cadrul Biroului Rutier al 

Poliției Municipiului Iași și adresa nr. 259241/12.12.2014 a Biroului Rutier al Poliției 

Municipiului Iași a rezultat că trusa specială nr. 00027182 care conținea probele biologice de 

sânge prelevate de la inculpatul S. – prima probă recoltată la 09.02.2012 ora 23
28

, iar cea de-a 

doua probă la ora 00
35

 – a fost preluată de la spital și lăsată la sediul Secției nr. 1 Poliție 

Rurală Iași până la data de 10.02.2012, orele 9
00

, fiind predată Biroului Rutier al Poliției 

Municipiului Iași, unde a fost preluată și depusă imediat în frigiderul unității de poliție și unde 

a rămas până la data de 15.02.2012 când a fost înaintată la I.M.L. Iași în vederea determinării 

alcoolemiei și a avut loc prelucrarea probelor, conform mențiunii de primire a probelor 

înscrisă pe adresa nr. 17182 din 13.02.2013 a Biroului Rutier al Poliției Municipiului Iași și a 

datelor furnizate de Institutul de Medicină Legală Iași prin adresa nr. 343 din 8.10.2012. 

Deși, potrivit dispozițiilor art. 14 alin. 3 din Normele metodologice privind prelevarea 

probelor biologice în vederea stabilirii intoxicației etilice aprobate prin Ordinul nr. 376 din 10 

aprilie 2006 al Ministerului Sănătății, „în situația în care transportul sau depunerea probelor 

prelevate nu poate fi efectuat imediat, acestea se păstrează la frigider, în sediile unităților de 

poliție, timp de maximum 3 zile”, iar, în speță, păstrarea probelor biologice a fost de circa 10 

ore la temperatura camerei și 5 zile la frigider, față de relațiile comunicate de Institutul 

Național de Medicină Legală „Mina Minovici” prin adresa nr. A 12/10043/2012 din 

19.08.2015 în sensul că „alcoolul etilic este stabil în sângele prelevat în eprubete ce conțin 

fluorura de sodiu, așa cum este și cazul eprubetelor conținute în Trusele Standard prevăzute 

de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 376/2006 – truse utilizate și în cazul de față – timp de 2 

luni la temperatura camerei, astfel că intervalul de timp scurs de la prelevarea și până la 

analizarea probelor (circa 10 ore la temperatura camerei și alte 5 zile la frigider) nu este de 

natură să influențeze rezultatele analizei toxicologice, judecătorul de cameră preliminară a 

constatat, ca neîntemeiată, solicitarea inculpatului de excludere a buletinului de analiză 

toxicologică – alcoolemie emis de I.M.L. Iași la data de 15.02.2012. 

Prin reglementarea procedurii de cameră preliminară s-a instituit competența 

judecătorului de cameră preliminară în verificarea conformității probelor administrate în 

cursul urmăririi penale cu garanțiile de echitabilitate a procedurii, sub acest aspect, legalitatea 

administrării probelor este strâns și exclusiv legată de asigurarea caracterului echitabil al 

procesului penal. 

În acest context, dacă judecătorul va constata că se impune înlăturarea vreunui mijloc 

de probă, deoarece a produs o vătămare esențială drepturilor procesuale ale unei părți, va 

exclude acel mijloc de probă. 

Potrivit dispozițiilor art. 282 C.proc.pen. nulitățile relative presupun, pe lângă 

îndeplinirea altor condiții, inclusiv o vătămare a drepturilor părților care trebuie a fi arătată în 

concret de procuror, suspect, inculpat, celelalte părți sau persoana vătămată, conform art. 282 

alin. 2 C.proc.pen.. 

Or, în speță, potrivit celor expuse anterior, nerespectarea prevederilor art. 14 din 

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 376/10.04.2006 nu a fost de natură să influențeze rezultatele 

analizei toxicologice, astfel că nu se poate reține existența vreunei vătămări a drepturilor 

inculpatului care să nu poate fi înlăturată altfel decât prin desființarea actului, așa cum impun 

prevederilor art. 282 C.proc.pen.. 

În procedura de cameră preliminară, inculpatul S. a invocat și excepția nelegalității 

probelor constând în fotografiile și CD – ul, depuse la dosar de către unul dintre polițiștii 

aflați la fața locului (filele 20 – 24 dosar urmărire penală) considerând că aceste înregistrări 

video au fost efectuate cu încălcarea dispozițiilor prevăzute de art. 91 indice 1 și următoarele 

C.proc.pen. din 1968 ce prevăd în mod expres modalitatea administrării acestor probe, 
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organele care le pot efectua, certificarea și aprobarea acestor înregistrări, critică pe care 

judecătorul de cameră preliminară o consideră ca lipsită de temei. 

Fotografiile au fost efectuate în cauză cu ocazia depistării în trafic a inculpatului – 

conform procesului-verbal de depistare încheiat de organele de poliție la data de 09.02.2012, 

fiind prezentate în planșele foto aflate la filele 22 – 23 din dosarul de urmărire penală ce 

constituie o anexă a procesului - verbal și nu se încadrează în categoria înregistrărilor supuse 

procedurii prev. de art. 91 indice 1 și următoarele C.proc.pen. din 1968, astfel cum susține 

inculpatul. 

Cu privire la celelalte aspecte invocate de inculpat privind caracterul incomplet al 

urmăririi penale prin neadministrarea unei expertize de calcul retroactiv al alcoolemiei sau a 

altor probe, judecătorul de cameră preliminară a reținut că exced cadrului procesual ce nu are 

ca obiect verificarea oportunității administrării de către procuror a altor probe a caracterului 

incomplet al urmăririi penale sau a aspectelor legate de temeinicia trimiterii în judecată. 

În consecință, reținând că nu are niciun fundament legal cererea de restituire a cauzei 

la parchet întemeiată pe motivele mai sus enunțate și care nu se circumscriu procedurii 

reglementate în art. 342 – art. 346 C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară a respins, ca 

nefondată, aceeași soluție impunându-se și cu privire la excepțiile invocate în procedura de 

cameră preliminară de inculpatul S. privind legalitatea administrării probelor și legalitatea 

efectuării actelor de urmărire penală. 

La termenul de judecată din data de 19 octombrie 2016, inculpatul S. a precizat 

faptul că, contestă probele administrate în faza urmăririi penale. 

 La același termen de judecată au fost audiați martorii din lucrări S.R.-O. și T.I.-A., 

care pentru a se respecta principiul continuității completului de judecată au fost reaudiați la 

data de 8 februarie 2017. 

La termenul de judecată din data de 2.11.2016 a fost audiat inculpatul S., s-a 

respins proba testimonială solicitată de inculpat și a admis proba constând în calculul 

retroactiv al alcoolemiei . 

Raportul de expertiză medico-legală privind estimarea retroactivă a alcoolemiei a fost 

depus la data de 16 noiembrie 2016.(filele 105-106). 

La termenul de judecată din data de 8 februarie 2017, instanța, din oficiu, a pus în 

discuție schimbarea încadrării juridice dată faptei prin rechizitoriu din infracțiunea prevăzută 

de art. 336 alin. 1 noul C.pen., cu aplicarea art. 5 din Codul penal în infracțiunea prevăzută de 

art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., raportat la modalitățile de 

individualizare judiciară a pedepsei existentă în vechiul C.pen., pornind de la dispozițiile art. 

81 – 86 C.pen. prin comparație cu modalitățile de individualizare a pedepsei în noul C.pen.. 

La termenul de judecată din data de 8 martie 2017, inculpatul a solicitat să se 

dispună încetarea procesului penal, ca urmare a faptului că s-a împlinit termenul de prescripție 

a răspunderii penale. 

Totodată, a solicitat ca raportat la poziția procesuală a inculpatului și activitatea 

desfășurată de acesta, să i se aplice acestuia o amendă penală cu suspendare, iar în subsidiar 

aplicarea unei pedepse sub minimul prevăzut de lege cu suspendare sub supraveghere. A 

apreciat că mai favorabilă inculpatului este legea penală nouă. 

Date despre urmărirea penală  

Prin rezoluția nr. 137/P/2012 din data de 15 11 2012 s-a dispus o soluție de 

neîncepere a urmăririi penale în cauză, în temeiul art. 228 alin 6 rap. la art. 10 lit. d) din 

vechiul Cod de procedură penală, pe motiv că există un dubiu rezonabil cu privire la nivelul 

alcoolemiei persoanei cercetate, datorită faptului că probele biologice de sânge prelevate la 

data de 09. 02. 2012 au fost înaintate la I.M.L. Iași pentru analiză abia la data de 15.02.2012, 

cu depășirea termenului de recomandare prevăzut de art. 14 alin 3 din O.M.S. nr. 376/10 04 

2006 (f. 13).  

Ulterior, prin rezoluția nr. 151/II/2/2014 din data de 05.02.2014 a procurorului 

general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași s-a dispus infirmarea din oficiu a 
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soluției de neîncepere a urmăririi penale din data de 15.11. 2012, în vederea începerii 

urmăririi penale (f.11-12), iar prin încheierea nr. 1 pronunțată la data de 11.02.2014 în dosarul 

nr. 83/45/2014 al Curții de Apel Iași s-a constatat legalitatea și temeinicia ordonanței de 

infirmare (f. 8-9). 

La data de 16 05 2014 persoanei cercetate i s-a adus la cunoștință infirmarea soluției 

de neurmărire penală (f. 10), iar la data de 23.05.2014 s-a dispus începerea urmăririi 

penale în dosarul nr. 137/P/2012 sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducere a unui 

vehicul sub influența alcoolului” prev. de art. 336 alin 1 din Noul C.pen., cu aplic. art. 5 

din Noul C.pen. (f.6). La data de 02.09.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale față de suspectul S. (f. 5), iar la data de 04 12 2014 s-a dispus și punerea în 

mișcare a acțiunii penale (f. 3).  

În baza ordonanței de delegare emisă de procuror la data de 23.05.2014 (f. 52), 

cercetările au fost efectuate în cauză de lucrătorii de poliție din cadrul Biroului Rutier, iar 

dosarul a fost înaintat la unitatea de parchet la data de 25.02. 2015 (f. 1-2). Ulterior acestei 

date, probatoriul a fost suplimentat de procuror (respectiv s-au solicitat relații de la I.M.L. 

Iași, I.N.M.L. București și Biroului de control intern din cadrul IPJ Iași, s-au reaudiat martorii 

S.R.-O., I.A. și s-a audiat martorul P.D.). În cadrul probatoriului administrat după infirmarea 

soluției de neîncepere a urmăririi penale s-au verificat inclusiv condițiile în care au fost 

păstrate probele biologice până în momentul înaintării spre analiză la instituția medico-legală.  

Analizând ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză în cursul judecații și 

al urmăririi penale, instanța reține următoarea situație de fapt: 

Inculpatul S. are calitatea de avocat și este înscris în Baroul Iași. 

La data de 09.02.2012 în jurul orelor 23 
00

, inculpatul S. s-a deplasat pe străzile din 

municipiul Iași cu autoturismul marca Suzuki, deși se afla sub influența alcoolului. 

Astfel, la ora 23 
08

, un echipaj de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Iași, a 

constatat că, pe Calea Chișinăului din mun. Iași, pe sensul de deplasare Tomești-Iași circula 

neregulamentar autoturismul marca Suzuki, respectiv pe celălalt sens de mers (pe partea 

stângă a drumului, potrivit sensului său de deplasare). Agenții de poliție au procedat la oprirea 

autoturismului în trafic și la legitimarea conducătorului auto, sancționându-l contravențional 

cu o amendă de 2.840 lei pentru faptul că a circulat pe sensul opus de mers, nu a prezentat 

documentele persoanele și ale autoturismului și avea asigurarea obligatorie de răspundere 

civilă expirată (proces-verbal de depistare f. 17; proces-verbal de contravenție seria CP nr. 

0147360 din 09 02 2012 – fila 25) .  

Cu prilejul verificărilor lucrătorii de poliție au constatat că inculpatul S. prezenta și 

halenă alcoolică. Inculpatul a refuzat să efectueze testul cu aparatul Dragger și a solicitat să i 

se recolteze direct probe de sânge (f. 18-20), astfel încât a fost condus imediat la Spitalul Sf. 

Spiridon Iași, unde i s-a prelevat prima probă biologică de sânge la ora 23 
08

, iar cea de-a doua 

probă la ora 00 
35

. În buletinul de examinare clinică s-a consemnat că inculpatul „este sub 

influența alcoolului”, având manifestări neurologice și psihice specifice acestei stări (f. 32).  

Potrivit buletinului de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 289-90/A emis de 

IML Iași la data de 15 02 2012, inculpatul S. avea la ora 23 
28

 o alcoolemie în sânge de 2,30 

g ‰, iar la ora 00 
35

 valoarea concentrației alcoolice era de 2,05 g ‰ (f. 34).  

La data depistării inculpatul nu a dat declarație în fața organelor de poliție; în fața 

medicului care a efectuat examinarea sa clinică a precizat că a consumat 150 ml palincă, fără 

a preciza intervalul orar de consum. La data de 04.04.2012 inculpatul a dat o declarație 

olografă în cauză, în calitate de făptuitor, în cadrul căreia a recunoscut că a condus 

autoturismul sub influența băuturilor alcoolice, apreciind însă că fapta comisă nu constituie 

infracțiune (f. 112-113) . 

 După începerea urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere și nu a dat 

declarații în cauză cu privire la faptă (f. 115, 117). După punerea în mișcare a acțiunii penale 

și aducerea la cunoștință a calității de inculpat, susnumitul a invocat „nulitatea probelor de 

sânge folosite la determinarea vinovăției” sale, referindu-se de fapt la încălcarea prevederilor 
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din Ordinul Ministerului Sănătății privind procedura de prelevare a probelor biologice de 

sânge, în vigoare la data comiterii faptei și urmărind prin aceasta excluderea din materialul 

probator a Buletinului de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 289-90/A emis de IML Iași la 

data de 15 02 2012 (f. 118). 

A arătat inculpatul că, potrivit actelor din dosar, probele biologice de sânge au ajuns la 

IML Iași după 5 zile de la prelevare, iar în acest interval de timp au fost ținute la sediul Secției 

nr. 1 Poliție Rurală Iași, cât și la sediul Poliției Rutiere Iași în condiții improprii, respectiv nu 

au fost păstrate în frigider, cele două unități de poliție nefiind dotate cu frigidere pentru 

păstrarea probelor. 

 Prin ordonanța emisă de procuror la data de 14.09.2015 cererea sa a fost respinsă (f. 

120-122, dovada de comunicare f. 127), pe considerentul că nerespectarea termenului 

prevăzut de art. 14 alin 3 din OMS nr. 376/10 04 2006 pentru depunerea probelor prelevate la 

IML Iași nu a fost de natură să influențeze valoarea alcoolemiei, buletinului de analiză 

toxicologică – alcoolemie nr. 289-90/A emis de IML Iași la data de 15 02 2012 exprimând 

valorile reale ale alcoolemiei pe care inculpatul le prezenta la data de 09 02 2012. 

Aceste apărări privind, în esență, legalitatea probei constând în buletinului de analiză 

toxicologică – alcoolemie nr. 289-90/A emis de IML Iași la data de 15 02 2012, au fost 

reiterate și după trimiterea sa în judecată, în procedura de cameră preliminară. 

După cum am arătat anterior, prin încheierea din data de 17 februarie 2016, 

judecătorul de cameră preliminară, în conformitate cu dispozițiile art. 346 alin. 1 raportat la 

art. 345 alin. 1 C.proc.pen. a respins, ca nefondate, cererile și excepțiile invocate de inculpatul 

S.. 

În esență, s-a reținut faptul că, în privința încălcării dispozițiilor art. 6 lit. d din Ordinul 

Ministerului Sănătății nr. 376/2006 potrivit cu care „prima prelevare se efectuează de 

preferință într-un interval de timp de până la 30 de minute de la producerea evenimentului 

care a determinat solicitarea prelevării de sânge”, judecătorul de cameră preliminară a 

constatat că dispozițiile anterior menționate au fost respectate, având în vedere ora opririi în 

trafic – 23
08

 consemnată în procesul-verbal de depistare, dar și în procesul-verbal de 

contravenție, încheiate la data de 09.02.2012 de agenții de poliție din cadrul Secției nr. 1 

Poliție Rurală Iași (filele 17 și 25 dosar urmărire penală) și consemnările din buletinul de 

examinare clinică și procesul-verbal de prelevare (filele 32 – 33 dosar urmărire penală) ce 

atestă că prima probă de sânge a fost recoltată la ora 23
28

. 

Referitor la susținerile inculpatului potrivit cărora rezultatul analizei toxicologice – 

alcoolemie nu poate fi luat în considerare ca urmare a nerespectării prevederilor art. 14 alin. 3 

din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 376/2006 privind modalitatea de păstrare a probelor 

biologice și termenul de depunere a acestora la instituția medico – legală, proba fiind astfel 

nelegal administrată, judecătorul de cameră preliminară a constatat că nu pot fi primite pentru 

următoarele considerente: 

Din actele și lucrările dosarului de urmărire penală, respectiv declarațiile agenților de 

poliție S.R.-O. și P.D., raportul de activitate întocmit de agentul de poliție S.R.-O. la data de 

01.10.2012 în cadrul anchetei interne efectuate, fotocopia condicii de uz general folosită în 

acea perioadă de acest agent, declarațiile lucrătorilor de poliție din cadrul Biroului Rutier al 

Poliției Municipiului Iași și adresa nr. 259241/12.12.2014 a Biroului Rutier al Poliției 

Municipiului Iași a rezultat că trusa specială nr. 00027182 care conținea probele biologice de 

sânge prelevate de la inculpatul S. – prima probă recoltată la 09.02.2012 ora 23
28

, iar, cea de-a 

doua probă la ora 00
35

 – a fost preluată de la spital și lăsată la sediul Secției nr. 1 Poliție 

Rurală Iași până la data de 10.02.2012, orele 9
00

, fiind predată Biroului Rutier al Poliției 

Municipiului Iași, unde a fost preluată și depusă imediat în frigiderul unității de poliție și unde 

a rămas până la data de 15.02.2012 când a fost înaintată la I.M.L. Iași în vederea determinării 

alcoolemiei și a avut loc prelucrarea probelor, conform mențiunii de primire a probelor 

înscrisă pe adresa nr. 17182 din 13.02.2013 a Biroului Rutier al Poliției Municipiului Iași și a 

datelor furnizate de Institutul de Medicină Legală Iași prin adresa nr. 343 din 8.10.2012. 
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Deși, potrivit dispozițiilor art. 14 alin. 3 din Normele metodologice privind prelevarea 

probelor biologice în vederea stabilirii intoxicației etilice aprobate prin Ordinul nr. 376 din 10 

aprilie 2006 al Ministerului Sănătății, „în situația în care transportul sau depunerea probelor 

prelevate nu poate fi efectuat imediat, acestea se păstrează la frigider, în sediile unităților de 

poliție, timp de maximum 3 zile”, iar, în speță, păstrarea probelor biologice a fost de circa 10 

ore la temperatura camerei și 5 zile la frigider, față de relațiile comunicate de Institutul 

Național de Medicină Legală „Mina Minovici” prin adresa nr. A 12/10043/2012 din 

19.08.2015 în sensul că „alcoolul etilic este stabil în sângele prelevat în eprubete ce conțin 

fluorura de sodiu, așa cum este și cazul eprubetelor conținute în Trusele Standard prevăzute 

de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 376/2006 – truse utilizate și în cazul de față – timp de 2 

luni la temperatura camerei, astfel că intervalul de timp scurs de la prelevarea și până la 

analizarea probelor (circa 10 ore la temperatura camerei și alte 5 zile la frigider) nu este de 

natură să influențeze rezultatele analizei toxicologice, judecătorul de cameră preliminară 

constată ca neîntemeiată solicitarea inculpatului de excludere a buletinului de analiză 

toxicologică – alcoolemie emis de I.M.L. Iași la data de 15.02.2012. 

Prin reglementarea procedurii de cameră preliminară s-a instituit competența 

judecătorului de cameră preliminară în verificarea conformității probelor administrate în 

cursul urmăririi penale cu garanțiile de echitabilitate a procedurii, sub acest aspect, legalitatea 

administrării probelor este strâns și exclusiv legată de asigurarea caracterului echitabil al 

procesului penal. 

În acest context, dacă judecătorul a constatat că se impune înlăturarea vreunui mijloc 

de probă, deoarece a produs o vătămare esențială drepturilor procesuale ale unei părți, va 

exclude acel mijloc de probă. 

Potrivit dispozițiilor art. 282 C.proc.pen. nulitățile relative presupun, pe lângă 

îndeplinirea altor condiții, inclusiv o vătămare a drepturilor părților care trebuie a fi arătată în 

concret de procuror, suspect, inculpat, celelalte părți sau persoana vătămată, conform art. 282 

alin. 2 C.proc.pen.. 

Or, în speță, potrivit celor expuse anterior, nerespectarea prevederilor art. 14 din 

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 376/10.04.2006 nu a fost de natură să influențeze rezultatele 

analizei toxicologice astfel că nu se poate reține existența vreunei vătămări a drepturilor 

inculpatului care să nu poate fi înlăturată altfel decât prin desființarea actului, așa cum impun 

prevederilor art. 282 C.proc.pen.. 

Instanța a reținut, că relevant în ceea ce privește vinovăția inculpatului este și raportul 

de expertiză medico-legală privind estimarea retroactivă a alcoolemiei nr. 13118/11.11.2016 

întocmit de către Institutul de Medicină Legală Iași (depus la filele 105-106, vol. II) care a 

concluzionat că având în vedere datele puse la dispoziție, apreciază că inculpatul S. ar fi putut 

acea la ora evenimentului rutier(23.08) o alcoolemie teoretică aproximativă de 2.35-2.40 g%, 

că comparând curbele Widmark se constată o diferență între alcoolemiile calculate teoretic și 

alcoolemiile rezultate la analiză, peste limita de veridicitate admisă de metodologia de calcul. 

Edificatoare este și depoziția martorului S.R.-O.(vol.1, filele 80-81) care a arătat faptul 

că împreună cu colegul său, Stoica Constantin, l-a oprit în trafic pe inculpat, au constatat că 

acesta prezenta halenă alcoolică și l-au condus la Spitalul Sf. Spiridon, unde i-au fost recoltate 

probe biologice., dar și a martorului T.A. (vol. I, fila 78), care a învederat faptul că l-a 

observat pe inculpat în timp ce era cu organele de poliție în curtea unității spitalicești și că 

acesta prezenta mirosului specific consumului de băuturi alcoolice. 

In drept,  

Fapta inculpatului S., care la data de 09. 02. 2012, în jurul orelor 23 
00

, a condus 

autoturismul marca autoturismul marca Suzuki pe Calea Chișinăului din Mun. Iași, deși avea 

o alcoolemie în sânge de 2,30 g ‰ întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de 

conducere a unui vehicul sub influența alcoolului” prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 

195/2002 republicată, cu aplic. art. 5 Noul C.pen.. 
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Elementul material al infracțiunii constă în acțiunea inculpatului de a conduce pe 

drumurile publice având în sânge o îmbibație alcoolică care depășește concentrația de 

0,80%0, iar urmarea tipică constă în crearea unei stări de pericol pentru siguranța traficului 

rutier. 

Starea de pericol pentru valoarea ocrotită de actul normativ mai sus menționat s-a 

produs prin însăși săvârșirea acțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice. 

De asemenea, legătura de cauzalitate între fapta săvârșită și urmarea socialmente 

periculoasă rezulta ex re, din însăși săvârșirea faptei. 

 Referitor la latura subiectivă a infracțiunii, instanța a reținut că inculpatul a săvârșit 

fapta cu intenție indirectă prevăzută de art. 16 alin. 3 lit. b C.p., acesta a prevăzut rezultatul 

faptei sale, respectiv punerea în pericol al siguranței circulației rutiere și a participanților la 

trafic și, deși nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui.  

Aplicarea legii penale mai favorabile 

Instanța a reținut, astfel cum s-a menționat anterior, că fapta pentru care s-a dispus 

trimiterea în judecată a inculpatului S. are relevanță penală în ambele incriminări penale, fiind 

întrunite și condițiile de tragere la răspundere penală, atât potrivit prevederilor art. 87 alin. 1 

din OUG nr. 195/2002 republicată, cât și potrivit prevederilor art. 336 alin. 1 din Noul C.pen.. 

S-a constatat că limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru pedeapsa închisorii, 

către care se orientează instanța (asta în ceea ce privește incriminarea instituită de prevederile 

art. 336 Noul Cod penal care prevede ca și pedeapsa alternativa și pedeapsa amenzii), potrivit 

legii penale noi sunt cuprinse între 1 și 5 ani, iar conform de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 

195/2002 republicată, cu aplic. art. 5 Noul C.pen. tot între 1 și 5 ani. 

Conform Codului penal anterior instanța este înclinată să dispună suspendarea 

condiționată a executării pedepsei astfel stabilite, conform art. 81 C.pen. din 1968, în timp ce 

în raport de noul C.pen. instanța este înclinată să dispună suspendarea sub supraveghere a 

executării aceleiași pedepse, în conformitate cu prevederile art. 91 C.pen.. 

Având în vedere regimul juridic mult mai favorabil al suspendării condiționate a 

executării pedepsei, conform art. 81 C.pen. din 1968 față de regimul suspendării sub 

supraveghere a executării aceleiași pedepse, potrivit art. 91 C.pen., rezultă că legea veche este 

mai favorabilă inculpatului, urmând a i se da eficiență acesteia. 

În atari condiții, în temeiul prevederilor art. 386 C.proc.pen., s-a schimbat încadrarea 

juridică a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului S. prin rechizitoriul 

nr. 137/P/2012 emis la data de 23 septembrie 2015, de către Parchetul de pe lângă Curtea de 

Apel Iași din infracțiunea prev. de art. 336 alin. 1 Noul C.pen., cu aplic. art. 5 Noul C.pen. în 

infracțiunea prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republicată, cu aplic. art. 5 Noul 

C.pen. . 

Individualizarea pedepsei stabilite inculpatului S.  

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, instanța a analizat criteriile 

generale de individualizare ale pedepsei prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv gravitatea 

infracțiunii săvârșite și periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcție de 

împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, natura și 

gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, starea de pericol creată 

pentru valoarea ocrotită, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența 

infracțiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârșirea 

infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația 

familială și socială. 

În ceea ce privește împrejurările și modul în care a fost săvârșită infracțiunea 

gradul de pericol social concret al faptei este circumstanțiat de îmbibația alcoolică stabilită, 

respectiv cea de 2,30 g ‰. 

Referitor la persoana inculpatului, instanța a reținut că acesta este o persoană 

integrată social, ce însă nu se află la primul contact cu legea penală. 
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Astfel, fapta pentru care inculpatul S. a fost condamnat în prezenta cauză (săvârșită la 

data de 9.02.2012) este concurentă cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat la 

pedeapsa de 2(două) luni închisoare prin sentința penală nr. 52/04.05.2015 pronunțată de 

Curtea de Apel Iași, în dosarul penal nr. 908/45/2013*, rămasă definitivă la data de 7.09.2015, 

prin respingerea ca nefondat a apelului, prin decizia penală nr. 298/A din 7.09.2015 a Înaltei 

Curți de Justiție și Casație (faptă comisă la data de 11.05.2012). 

Toate aceste motive, reținând vinovăția inculpatului în ceea ce privește săvârșirea 

infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului” prev. de art. 87 alin. 1 din 

OUG nr. 195/2002 republicată, cu aplic. art. 5 Noul C.pen., determină instanța să aprecieze că 

o pedeapsă orientată înspre mediu, de 1 (un) an și 8(opt) luni închisoare, este pe deplin 

proporțională cu gravitatea faptei și circumstanțele comiterii acesteia, dar și în raport cu toate 

datele ce caracterizează persoana inculpatului. 

S-a constatat că fapta pentru care inculpatul S. a fost condamnat în prezenta cauză 

(săvârșită la data de 9.02.2012) este concurentă cu fapta pentru care inculpatul a fost 

condamnat la pedeapsa de 2(două) luni închisoare prin sentința penală nr. 52/04.05.2015 

pronunțată de Curtea de Apel Iași, în dosarul penal nr. 908/45/2013*, rămasă definitivă la data 

de 7.09.2015, prin respingerea ca nefondat a apelului, prin decizia penală nr. 298/A din 

7.09.2015 a Înaltei Curți de Justiție și Casație (faptă comisă la data de 11.05.2012). 

În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal și a art. 85 alin. 1 C.pen. din 1969, s-a anulat suspendarea 

condiționată a executării pedepsei de 2(două) luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 

52/04.05.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul penal nr. 908/45/2013*, rămasă 

definitivă la data de 7.09.2015. 

În baza art. 85 alin. 1 C.pen. din 1969, art. 33 lit. a) C.pen. din 1969, art. 34 lit. b) 

C.pen. din 1969, s-a contopit pedeapsa aplicată în prezenta cauză în cuantum de 1 (un) an și 

8(opt) luni de închisoare cu pedeapsa de 2(două) luni închisoare aplicată prin sentința penală 

nr. 52/04.05.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul penal nr. 908/45/2013*, 

rămasă definitivă la data de 7.09.2015, în pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an și 8(opt) luni 

închisoare. 

În ceea ce privește pedeapsa accesorie, ținând seama de decizia nr. LXXIV/2007 

pronunțată de Î.C.C.J. în soluționarea recursului în interesul legii, obligatorie conform art. 

414
5
, alin. 4 C.pr.pen. și de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului dedusă din 

cauzele Hirst contra Regatului Unit și Sabou și Pârcălab contra României, instanța nu a 

dispus interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a–c C.pen. în mod automat, prin efectul 

legii, ci a apreciat conținutul său concret, în funcție de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 

C.pen.  

Astfel, natura faptei și gravitatea acesteia conduc la concluzia nedemnității în 

exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau funcții elective publice și de a 

ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, prevăzute de art. 64 lit. a, teza a doua și 

lit. b. C.pen. Însă, referitor la dreptul de a alege, prevăzut de art. 64 lit. a, teza întâi C. pen., 

întrucât infracțiunea săvârșită nu are implicații electorale și nu există o legătură între dreptul 

de a vota și prevenirea infracțiunilor sau scopul reinserției sociale a infractorului, acesta nu va 

fi reținut în conținutul pedepsei accesorii. 

Pentru aceste motive, văzând și dispozițiile art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a aplicat inculpatului pedeapsa 

accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a, teza a II-a și lit. b din 

Codul penal din 1968, pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 din Codul penal din 1968.  

În baza art. 85 alin. 3 C.pen. din 1969 și art. 81 alin. 1 și 2 C.pen. din 1969, s-a dispus 

suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3(trei) 

ani și 8(opt) luni închisoare, care se socotește de la data de 7.09.2015, data rămânerii 

definitive a sentinței penale nr. 52/04.05.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul 

penal nr. 908/45/2013*. 
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În continuare, instanța a considerat că în cauză sunt întrunite condițiile prevăzute de 

lege pentru a se putea dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei, conform art. 81 

C.pen. din 1968. 

Astfel, instanța a ținut cont de situația personală a inculpatului, considerând că în mod 

neîndoielnic pronunțarea hotărârii constituie un avertisment pentru acesta și că, chiar fără 

executarea pedepsei cu închisoarea, inculpatul nu va mai săvârși infracțiuni.  

Instanța a considerat, raportat la atitudinea inculpatului pe parcursul procesului penal 

și la condițiile concrete în care a fost săvârșită infracțiunea, că acesta se poate îndrepta în 

sensul conformării cu dispozițiile legii penale prin simplul fapt al existenței unei a două 

hotărâri de condamnare îndreptate împotriva sa și a sancțiunii ce poate opera în cazul 

săvârșirii unei noi infracțiuni, fără a fi necesară privarea de libertate a acestuia. 

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969, pe durata suspendării condiționate a executării 

pedepsei închisorii, a suspendat executarea pedepsei accesorii. 

S-a atras atenția inculpatului S. asupra dispozițiilor art. 83 C.pen. din 1969 privind 

revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei 

noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit și asupra dispozițiilor art. 84 C.pen. 

din 1969 privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în 

cazul neexecutării obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. 

S-a constatat că inculpații au fost asistați, în cursul judecății, de către un apărător ales 

În baza art. 272 Cod de procedură penală, a fost obligat inculpatul S. la plata sumei de 

1.800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat(sumă totală ce include și sumele 

de 160 lei - taxa buletin de analiza toxicologică a alcoolemiei și 510 lei - taxă expertiza calcul 

retroactiv alcoolemie. 

Notă: Sentința Curții de Apel Iași a fost păstrată de Înalta Curte de Casație și Justiție 

prin Decizia penală nr. 346/A/12.10.2017. 

4. Cerere de modificare pedepse. Recunoaştere pe teritoriul României hotărâri 

judecătoreşti străine de condamnare. 

Temei de drept: Art. 585 Cod de procedură penală; art. 140 indice 1 Legea nr. 

302/2004 

Curtea de Apel Iaşi, Secția penală, Decizia penală nr. 58/6 iunie 2017  

Prin sentinţa penală nr. 1172/18.11.2016 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 

XX22/99/2016, s-au dispus următoarele: 

„În temeiul disp. art. 585 alin. 1 Cod proc. pen., respinge cererea de modificare 

pedeapsă formulată de condamnatul A.. 

În baza disp. art. 140 ind. 1 alin. 2 şi urm. legea nr. 302/2004, republicată, respinge 

recunoaşterea pe teritoriul României a sentinţei penale nr. 038 HV 36/2014g din 25 aprilie 

2014, definitivă la data de 25 aprilie 2014 a Tribunalului regional Innsbruck – Austria, prin 

care petentul a fost condamnat la pedeapsa de 18  (optsprezece) luni închisoare pentru 

săvârşirea infracţiunii de furt în formă continuată.” 

Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătorul fondului a constata că solicitarea de 

contopire vizează pedepse aplicate prin următoarele sentințe:  

Prin sentinţa penală nr. 52/D/15.03.2016 a Tribunalului Bacău, definitivă prin dec. 

pen. nr. 316/15.03.2016 a Curții de Apel Bacău, prin care petentul a fost condamnat la o 

pedeapsă principală finală de 9 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii 

exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b din Cod penal din 1969 pentru o 

perioadă de 5 ani;  pedeapsa finală a rezultat din contopirea: pedepsei principale de 9 ani 

închisoare și a pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. 

a teza a II a, lit. b din Cod penal din 1969 pentru o perioadă de 5 ani, stabilite pentru 

comiterea infracțiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (infracțiune comisă la data 

de 6 noiembrie 2011) și a restului de pedeapsă de 1 an și o  lună închisoare, rămas neexecutat 
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din pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată prin sent. pen. 339/01.03.2011 a Judecătoriei Bacău, 

definitivă prin nerecurare la data de 22 martie 2011; din pedeapsă a fost dedusă perioada deja 

executată, respectiv, de la 5 noiembrie 2011 la 26 septembrie 2012 și de la 13.08.2015 la zi.; 

prin sent. pen. nr. 038 HV 36/2014g din 25 aprilie 2014, definitivă la data de 25 aprilie 2014 a 

Tribunalului regional Innsbruck – Austria (fapte săvârșite în februarie 2014), prin care 

petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 18 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de 

furt în formă continuată ca activitate aducătoare de venit, parțial săvârșită și parțial rămasă 

la stadiul de tentativă, conform secțiunilor 12, 127, 130 propoziția 1 cazul I, 15 din Codul 

penal austriac. Pedeapsa a fost executată în perioada 13.02.2014 – 13.08.2015, astfel cum 

rezultă din Sistemul European de Informații din Cazierul Judiciar al condamnatului (filele 36 

și urm. din dosar). 

Analizând datele la care s-au săvârşit infracţiunile deduse judecăţii pentru comiterea 

cărora a fost pedepsit definitiv petentul prin sentinţele penale evidenţiate anterior, precum şi 

datele la care aceste hotărâri au rămas definitive, tribunalul a constatat următoarele: 

În ceea ce privește sent. pen. nr. 038 HV 36/2014g din 25 aprilie 2014, definitivă la 

data de 25 aprilie 2014 a Tribunalului regional Innsbruck – Austria (fapte săvârșite în 

februarie 2014), prin care petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 18 luni închisoare 

pentru comiterea infracțiunii de furt în formă continuată ca activitate aducătoare de venit, 

parțial săvârșită și parțial rămasă la stadiul de tentativă, conform secțiunilor 12, 127, 130 

propoziția 1 cazul I, 15 din Codul penal austriac, este de menționat faptul că această pedeapsă 

a fost executată în perioada 13.02.2014 – 13.08.2015, iar infracțiunile comise sunt concurente 

cu infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (infracțiune comisă la data de 6 

noiembrie 2011) pentru care a fost condamnat la o pedeapsă principală finală de 9 ani 

închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 

lit. a teza a II a, lit. b din Cod penal din 1969 pentru o perioadă de 5 ani, prin sentinţa penală 

nr. 52/D/15.03.2016 a Tribunalului Bacău, definitivă prin dec. pen. nr. 316/15.03.2016 a 

Curții de Apel Bacău. 

Potrivit disp. art. 140 ind. 1 din Legea nr. 302/2004, recunoașterea hotărârilor 

judecătorești străine, în vederea producerii de alte efecte decât cel al executării în regim de 

detenție a pedepsei, precum și a altor acte judiciare emise de autoritățile străine, se face şi pe 

cale incidentală, în cadrul unui proces penal în curs, iar lipsa unui tratat nu împiedică 

recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine, dacă aceasta se dovedeşte necesară soluţionării 

unei cauze penale sau poate contribui la îmbunătățirea situaţiei inculpatului sau a persoanei 

condamnate ori la reintegrarea sa. Totodată, dispoziţiile art. 131 alin. (1), art. 132, 135 şi ale 

art. 136 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

Mai mult, potrivit disp. art. 140 ind. 1 alin. 4 din aceeași lege, actele judiciare care 

emană de la o autoritate judiciară străină competentă pot fi recunoscute de către procurorul 

care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau instanţa de judecată, dacă aceasta se 

dovedeşte necesară soluţionării unei cauze penale sau poate contribui la îmbunătățirea 

situaţiei persoanei cercetate ori a persoanei condamnate sau la reintegrarea sa. 

Dispozițiile art. 135 din aceeași lege, care se aplică în mod corespunzător, în 

procedura de față, prevăd că, obiectul procedurii de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti 

străine îl constituie verificarea condiţiilor prevăzute la art. 136, iar în cazul în care acestea 

sunt îndeplinite, atribuirea hotărârii judecătoreşti străine de efecte juridice pe teritoriul 

României şi transferarea într-un penitenciar sau unitate medicală din România a persoanei 

condamnate. 

Coroborând aceste texte de lege se constată că nu pot face obiectul procedurii de 

recunoaștere hotărârile judecătorești străine care nu au fost și nu sunt executorii, aceste 

hotărâri fiind, în primul rând excluse de legiuitor, iar în al doilea rând nu îndeplinesc condiția 

de a putea contribui la îmbunătățirea situației persoanei condamnate sau la integrarea sa. 

Or, infracțiunile de furt în formă continuată ca activitate aducătoare de venit, parțial 

săvârșită și parțial rămasă la stadiul de tentativă, conform secțiunilor 12, 127, 130 propoziția 1 
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cazul I, 15 din Codul penal austriac, pentru care petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 18 

luni închisoare prin sent. pen. nr. 038 HV 36/2014g din 25 aprilie 2014, definitivă la data de 

25 aprilie 2014 a Tribunalului regional Innsbruck – Austria (fapte săvârșite în februarie 2014), 

sunt concurente cu infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (infracțiune 

comisă la data de 6 noiembrie 2011) pentru care a fost condamnat la o pedeapsă principală 

finală de 9 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor 

prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b din Cod penal din 1969 pentru o perioadă de 5 ani, prin 

sentinţa penală nr. 52/D/15.03.2016 a Tribunalului Bacău, definitivă prin dec. pen. nr. 

316/15.03.2016 a Curții de Apel Bacău. 

Această împrejurare ar conduce la necesitatea de a fi urmați următorii pași: contopirea 

pedepsei de 9 ani închisoare, aplicată pentru comiterea infracțiunii de loviri sau vătămări 

cauzatoare de moarte (infracțiune comisă la data de 6 noiembrie 2011) pentru care a fost 

condamnat prin sentinţa penală nr. 52/D/15.03.2016 a Tribunalului Bacău, definitivă prin dec. 

pen. nr. 316/15.03.2016 a Curții de Apel Bacău, cu pedeapsa de 18 luni închisoare, aplicată 

prin sent. pen. nr. 038 HV 36/2014g din 25 aprilie 2014, definitivă la data de 25 aprilie 2014 a 

Tribunalului regional Innsbruck – Austria (fapte săvârșite în februarie 2014). Tribunalul reţine 

că infracţiunile comise de condamnatul pentru care a fost condamnat de către Tribunalul 

regional din Innsbruck au fost comise după intrarea în vigoare a noului cod penal, respectiv, 

după 1 februarie 2014. Prin urmare, sunt incidente şi se impune contopirea potrivit regulilor şi 

dispoziţiilor actualului Cod penal. Cu alte cuvinte, dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 187/2012 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codului penal  - potrivit cărora 

„Tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când 

cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar 

dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă” –

sunt aplicabile în cauză. Aceasta ar presupune, potrivit disp. art. 40 Cod penal rap. la art. 30 

alin. 1 lit. b Cod penal, aplicarea pedepsei cu închisoarea cea mai grea, de 9 ani închisoare, la 

care s-ar adăuga un spor de o treime din pedeapsa de 18 luni închisoare, rezultând o pedeapsă 

de 9 ani și 6 luni închisoare; ulterior, restul de 1 an și o  lună închisoare, rămas neexecutat din 

pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată prin sent. pen. 339/01.03.2011 a Judecătoriei Bacău, 

definitivă prin nerecurare la data de 22 martie 2011, s-ar adăuga la pedeapsa rezultantă de 9 

ani și 6 luni închisoare, rezultând o pedeapsă de executat de 10 ani și 7 luni închisoare. 

Dacă ar fi recunoscută sentința penală pronunțată de Tribunalul regional Innsbruck, i 

s-ar crea condamnatului o situație mai grea (deducerea celor 18 luni executate în Austria ar 

conduce la o perioadă de executat de 9 ani și o lună, mai grea decât pedeapsa de 9 ani 

închisoare aplicată definitiv prin sentinţa penală nr. 52/D/15.03.2016 a Tribunalului Bacău, 

definitivă prin dec. pen. nr. 316/15.03.2016 a Curții de Apel Bacău) și prin recunoaștere nu s-

ar contribui la îmbunătățirea situației persoanei condamnate. 

Prin decizia penală nr. 58/06.06.2017, în baza art. 425 indice 1 alin. 7 pct. 2 lit. a) Cod 

de procedură penală, Curtea a admis contestația formulată de petent împotriva sentinței penale 

nr. 1172/18.11.2016, pronunțate de Tribunalul Iași, în dosarul nr. XX22/99/2016, care a fost 

desfiinţată în integralitate. 

Rejudecând cauza, în baza art. 585 alin. 1 lit. a) Cod de procedură penală și art. 140 

indice 1 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 (versiunea consolidată la 01.02.2014), a fost admisă 

cererea formulată de petentul A., având ca obiect modificare pedepse (cerere principală) și 

recunoaștere hotărâre de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțată de o instanță străină 

(cerere incidentală). 

În baza disp. art. 140 indice 1 alin. 2 şi urm. Legea nr. 302/2004, versiunea consolidată 

la 01.02.2014, s-a dispus recunoaşterea, pe cale incidentală, pe teritoriul României a sentinţei 

penale nr. 038 HV 36/2014g din 25 aprilie 2014, definitivă la data de 25 aprilie 2014, a 

Tribunalului regional Innsbruck – Austria, prin care petentul a fost condamnat la pedeapsa de 

18 (optsprezece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt în formă continuată ca 

activitate aducătoare de venit, parțial săvârșită și parțial rămasă la stadiul de tentativă, 
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conform secțiunilor 12, 127, 130 propoziția 1 cazul 1, 15 din Codul penal austriac 

(incriminate în legislația română de: art. 228 alin. 1 noul Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) 

noul Cod penal, art. 41 alin. 1 noul Cod penal, art. 43 alin. 5 noul Cod penal şi art. 79 alin. 2 

noul Cod penal (patru infracţiuni – o infracţiune săvârşită la data de 06.02.2014, două 

infracţiuni săvârșite la data de 13.02.2014 şi o infracţiune la o dată neprecizată din februarie 

2014); art. 228 alin. 1 noul Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) noul Cod penal, art. 41 alin. 1 

noul Cod penal, art. 43 alin. 5 noul Cod penal, art. 79 alin. 2 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 

noul Cod penal (o infracţiune săvârşită la data de 29.01.2014) şi art. 32 alin. 1 noul Cod penal 

raportat la art. 228 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 noul Cod penal şi art. 43 alin. 

5 noul Cod penal, toate infracțiunile cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal). 

S-a constata că faptele anterior menționate sunt concurente cu fapta pentru care a fost 

condamnat la pedeapsa rezultantă de 9 (nouă) ani închisoare și la pedeapsa complementară a 

interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a), lit. b) Cod penal 1969 

pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau vătămări 

cauzatoare de moarte prev. de art. 183 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a) Cod penal 

1969 și art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, prin sentinţa penală nr. 52/D/2016 din 

09.02.2016 a Tribunalului Bacău, modificată și rămasă definitivă, la data de 15.03.2016, prin 

decizia penală nr. 316/15.03.2016 a Curții de Apel Bacău (faptă din 6 noiembrie 2011).  

În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 

privind Codul penal cu referire la art. 38 alin. 1 noul Cod penal și art. 39 alin. 1 lit. b) noul 

Cod penal, precum și art. 45 alin. 1 noul Cod penal, va contopi pedepsele de 18 (optspezece) 

luni de închisoare și 9 (nouă) ani închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 9 (nouă) ani de 

închisoare, la care adaugă un spor de 6 (șase) luni de închisoare [1/3 din pedeapsa de 18 

(optsprezece) luni închisoare], petentul urmând să execute în final pedeapsa de 9 (nouă) ani și 

6 (șase) luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. 

de art. 64 lit. a) teza a II a), lit. b) Cod penal 1969 pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.  

În baza art. 72 alin. 1 noul Cod penal și art. 73 alin. 1 noul Cod penal, scade din 

pedeapsa de 9 (nouă) ani și 6 (șase) luni închisoare perioadele deja executate: de la 

05.11.2011 la 26.09.2012, inclusiv; de la 13.02.2014 la 13.08.2015, inclusiv; de la 13.08.2015 

la zi. 

S-a dispus retragerea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 76/D/2016 din 

16.03.2016 emis de Tribunalul Bacău în baza sentinţei penale nr. 52/D/2016 din 09.02.2016 a 

Tribunalului Bacău, modificată și rămasă definitivă, la data de 15.03.2016, prin decizia penală 

nr. 316/15.03.2016 a Curții de Apel Bacău și emiterea unor noi forme de executare, la data 

rămânerii definitive a prezentei hotărâri.  

Împotriva sentinţei penale nr. 1172/18.11.2016 pronunţate de Tribunalul Iaşi, în a 

declarat contestaţie petentul A. solicitând rezolvarea situației sale juridice. 

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa de apel a constat că petentul-contestator a 

învestit instanţa cu o cerere de deducere a perioadei executate în A., anterior predării sale 

către România, în vederea executării unui mandat de executare a pedepsei închisorii emis de 

autoritățile judiciare române. 

Ordinea logico-juridică a soluționării unei asemenea solicitări este reprezentată de 

următoarele etape: recunoaşterea hotărârii pronunţate de autoritățile judiciare străine; 

stabilirea pedepsei rezultante (modificarea pedepsei pronunţate de instanţa română ca urmare 

a recunoașterii hotărârii pronunţate de instanţa străină – art. 585 alin. 1 Cod de procedură 

penală); deducerea perioadei executate de petent în România şi în afara teritoriului ţării. 

Spre deosebire de vechea reglementare, dispoziţiile art. 140 indice 1 Cod de procedură 

penală din Legea nr. 302/2004, modificată, cuprind sintagma „în vederea producerii de alte 

efecte decât cel al executării în regim de detenție a pedepsei”. 

Se impune, prioritar, a se stabili semnificația juridică a sintagmei „alte efecte decât cel 

al executării în regim de detenţie a pedepsei”. Independent de calificarea capătului de cerere 

principal ca fiind recunoaștere hotărâri judecătorești străine [art. 140 indice 1 alin. 1 din 
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Legea nr. 302/2004, modificată] sau modificarea pedepsei [art. 585 alin. 1 Cod de procedură 

penală, recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine având un caracter accesoriu în cazul unei 

proceduri pendinte de modificare a pedepsei – art. 140 indice 1 alin. 2 din Legea nr. 

302/2004, modificată, posibilitatea recunoscută prin Decizia nr. 9/2010 pronunţată de Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii], în cazul în care se solicită 

recunoaşterea unei hotărâri străine pentru a se realiza o operațiune de contopire şi ulterior 

deducere a perioadei executate, recunoaşterea hotărârii nu are ca efect executarea, în 

individualitatea sa, a pedepsei aplicate de instanţa străină, această pedeapsă pierzându-şi 

individualitatea, regăsindu-se în pedeapsa rezultantă aplicată în condiţiile art. 585 alin. 1 Cod 

de procedură penală. 

În al doilea rând, rezolvarea situaţiei juridice operează într-un sens favorabil 

petentului-contestator. 

Curtea a constatat că faptele au fost săvârșite pe teritoriul Austriei în perioada ianuarie 

- februarie 2014, ulterior considerării ca executat a restului  de 1 (un) an și 1 (o)  lună 

închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, aplicată prin sentința 

penală nr. 339/01.03.2011 a Judecătoriei Bacău, definitivă prin nerecurare la data de 

22.03.2011.  

S-a arătat că a aplica tratamentul sancționator propus de judecătorul fondului ar 

semnifica a considera faptele a fi săvârșite atât în stare de recidivă postcondamnatorie, cât și 

în stare de recidivă postexecutorie însă față de una și aceeași pedeapsă anterioară. Or, cele 

două stări de recidivă pot coexista doar în raport cu condamnări anterioare diferite. ” În cazul 

săvârșirii unei noi infracțiuni, de către o persoană condamnată definitiv la mai multe pedepse, 

dintre care unele au fost executate, iar pentru altele durata pedepsei nu s-a împlinit, trebuie să 

se rețină că acea infracțiune a fost săvârșită atât în condițiile stării de recidivă 

postcondamnatorie, cât și în cele ale stării de recidivă postexecutorie, ceea ce atrage aplicarea 

concomitentă a dispozițiilor art. 37 lit. a) și ale art. 37 lit. b) Cod penal 1969” (Înalta Curte de 

Casație și Justiție, Secțiile Unite, Decizia nr. XVIII/2007 (RIL), Monitorul Oficial nr. 

542/17.07.2008).  

6. Trafic de droguri; încadrare juridică; aplicarea deciziei nr. 3/2017 a ÎC.C.J.- 

completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Cuprins pe materii: drept penal  

Indice alfabetic: încadrare juridică  

Temei de drept: art. 2, 3 din legea nr. 143/2000,  

În mod firesc este reţinută o singură infracţiune şi nu un concurs de infracţiuni sau, 

după caz, un singur act material şi nu două în structura infracţiunii continuate, 

atunci când activitatea de traficare se referă în acelaşi timp şi la droguri de risc 

şi la droguri de mare risc – de pildă, inculpatul vinde în aceeaşi împrejurare de 

loc, de timp, aceleiaşi persoane sau unor persoane diferite – ambele categorii de 

droguri. 

Nu aceeaşi poate fi, în mod logic, situaţia atunci când inculpatul vinde droguri din 

ambele categorii dar în împrejurări total diferite, aşa cum este cazul în speţa de 

faţă. 

Curtea reţine că, din probatoriul administrat în faza de urmărire penală şi însuşit de 

inculpaţi în totalitate în faţa primei instanţe, nu rezultă că inculpaţii Y. şi X. ar fi 

desfăşurat vreuna dintre activităţile menţionate ca modalităţi alternative de 

săvârşire a infracţiunii prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, atât cu 

privire la droguri de risc, cât şi cu privire la droguri de mare risc în aceeaşi 

împrejurare, ci toate activităţile au fost desfăşurate în împrejurări total diferite şi 

fiecare priveau fie droguri de risc, fie droguri de mare risc, nu ambele categorii 

de droguri în acelaşi timp şi în aceeaşi împrejurare. 

Din acest motiv nu se impune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care cei 
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doi inculpaţi au fost trimişi în judecată din două infracţiuni distincte de trafic de 

droguri, în formă continuată, săvârşite în concurs real, prev. de art. 2 alin. 1 din 

Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 2 alin. 2 din Legea 

nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de 

trafic de droguri, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. 1 şi alin. 2 din Legea 

nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală, Decizia penală nr. 512/19 iunie 2017 

Prin Sentinţa penală nr. 221/10.02.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi s-au dispus 

următoarele: 

„Condamnă pe inculpații: 

I. X., zis „J.”,pentru săvârșirea infracțiunilor de: 

-trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea 

nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la dispoziţiile 

art. 375 Cod procedură penală, art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 79 alin. 3 Cod penal, la 

pedeapsa principală de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare, la pedeapsa complementară a 

interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal (respectiv: 

dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o 

funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere 

în cadrul unei persoane juridice de drept public), pentru o perioadă de 3 ani și la pedeapsa 

accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k 

Cod penal, pe durata și în condițiile prev. de art. 65 Cod penal ; 

- trafic de droguri de mare risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.2 din 

Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la 

dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 79 alin. 3 Cod 

procedură penală, la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare, la pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod 

penal (respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, 

dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o 

funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pentru o perioadă de 4 

ani și la pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 

alin. 1 lit. a şi lit. b Cod penal, pe durata și în condițiile prev. de art. 65 Cod penal. 

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, aplică inculpatului 

pedeapsa principală cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare la care adaugă un spor de 10 

(zece) luni închisoare, pedeapsa principală finală aplicată fiind de 4 (patru) ani şi 10 (zece) 

luni închisoare. 

În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplică pedeapsa complementară cea mai grea, 

respectiv, cea a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal, pentru 

o perioadă de 4 ani. 

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică 

inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. 

a, b şi lit. k Cod penal, pedeapsă ce se va executa până la executarea sau considerarea ca 

executată a pedepsei principale. 

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a arestului 

preventiv dispusă faţă de inculpatul X.. 

În baza art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa închisorii aplicate durata 

reținerii şi a arestării preventive, respectiv de la 30.06.2016 la zi. 

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008, privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpat, în condiţiile art. 7 alin. 2 din acelaşi act normativ. 
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Conform art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare aduce la cunoştinţa inculpatului că probele 

biologice care vor fi recoltate, vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a 

profilului genetic. 

II. Y., zis „L.”, pentru săvârșirea infracțiunilor de: 

-trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea 

nr. 143/2000, republicată cu aplic. art. 15 din Legea nr. 143/2000, art. 396 alin. 10 Cod 

procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, art. 35 alin. 1 Cod penal şi 

art. 79 alin. 3 Cod penal, la pedeapsa principală de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare, la 

pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi 

lit. k Cod penal (respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii 

publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a 

ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pentru o 

perioadă de 2 ani și la pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. 

de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal, pe durata și în condițiile prev. de art. 65 Cod penal 

; 

- trafic de droguri de mare risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.2 din 

Legea nr. 143/2000, republicată cu aplic. art. 15 din Legea nr. 143/2000, art. 396 alin. 10 Cod 

procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, art. 35 alin. 1 Cod penal şi 

art. 79 alin. 3 Cod procedură penală, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare, la 

pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi 

lit. k Cod penal (respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii 

publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a 

ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pentru o 

perioadă de 3 ani și la pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. 

de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal, pe durata și în condițiile prev. de art. 65 Cod 

penal. 

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, aplică inculpatului 

pedeapsa principală cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare la care adaugă un spor de 6 (şase) 

luni închisoare, pedeapsa principală finală aplicată fiind de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni 

închisoare. 

În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplică pedeapsa complementară cea mai grea, 

respectiv, cea a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal, pentru 

o perioadă de 3 ani. 

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică 

inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. 

a şi lit. b Cod penal, pedeapsă ce se va executa până la executarea sau considerarea ca 

executată a pedepsei principale. 

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei 

principale aplicate inculpatului Y. pe o durată de 4 (patru) ani, ce constituie pentru inculpat 

termenul de supraveghere, prev. de disp. art. 92 Cod penal. 

În baza art. 92 alin. 3 Cod penal raportat la art. 93 Cod penal, inculpatul este obligat 

ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să 

se prezinte la Serviciul de probațiune de la locul de domiciliu la datele fixate de acesta; să 

primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în 

prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice 

schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite 

controlul mijloacelor sale de existență. 

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, instanța impune inculpatului Y. să frecventeze unul 

sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau 

organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 



23 

 

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul 

va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile, câte 2 ore 

pe zi, cu excepția zilelor de duminică și a zilelor declarate, potrivit legii, sărbători legale, la 

SC Servicii Publice SA (Consiliul Local Iaşi) – Sera „Moara de Vânt” sau la Direcţia de 

Asistenţă Comunitară Iaşi (Consiliul Local Iaşi). 

În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 2 Cod penal supravegherea executării obligaţiei de a 

presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii se va face de către Serviciul de 

Probaţiune Iaşi, care, potrivit art. 94 alin. 3 Cod penal va lua măsurile necesare pentru a 

asigura executarea obligaţiei într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a 

hotărârii de condamnare. 

Atrage atenția inculpatului asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la 

revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 

În baza art. 399 alin. 1 şi alin. 3 lit. „b” Cod procedură penală cu referire la art. 241 

alin. 1 ind. 1 lit. „a” Cod procedură penală, constată încetată de drept - la data pronunţării 

prezentei sentinţe penale - măsura arestării preventive dispusă faţă de inculpatul Y. şi dispune 

punerea sa în libertate, de îndată, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 

45/UP/30.06.2016 emis de Tribunalul Iaşi, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză, 

dispoziţia de punere în libertate fiind executorie, potrivit art. 399 alin. 3 şi 4 Cod procedură 

penală. 

Constată că inculpatul a fost reținut şi arestat preventiv în cauză, respectiv de la data 

de 29.06.2016 la data pronunţării, respectiv 10.02.2017. 

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008, privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpat, în condiţiile art. 7 alin. 2 din acelaşi act normativ. 

Conform art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare aduce la cunoştinţa inculpatului că probele 

biologice care vor fi recoltate, vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a 

profilului genetic. 

III. Z., zis „O.”, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 

396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, art. 35 

alin. 1 Cod penal şi art. 79 alin. 3 Cod penal, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani şi 3 (trei) 

luni închisoare. 

În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 67 alin. 2 cu referire la art. 66 

alin.3 Cod penal, aplică inculpatului Z. pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului 

drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. „a”, „b” şi „k” Cod penal (respectiv: dreptul de a fi 

ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care 

implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul 

unei persoane juridice de drept public) pe o durată de 3 (trei) ani. 

În baza art. 65 Cod penal aplică inculpatului Z. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal, pe durata și în condițiile prev. de 

art. 65 Cod penal. 

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a arestului 

preventiv dispusă faţă de inculpatul Z. 

În baza art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa închisorii aplicate durata 

reținerii şi a arestului la domiciliu respectiv de la 29.06.2016 la 07.12.2016, precum şi a 

arestării preventive, respectiv de la 07.12.2016 la zi. 

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008, privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpat, în condiţiile art. 7 alin. 2 din acelaşi act normativ. 

Conform art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare aduce la cunoştinţa inculpatului că probele 
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biologice care vor fi recoltate, vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a 

profilului genetic. 

IV. W., zis „A.” sau „U.”, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc în 

formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu 

aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, 

art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 79 alin. 3 Cod penal, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani 

închisoare. 

În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 raportat la art. 67 alin. 2 cu referire la art. 

66 alin.3 Cod penal, aplică W. pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor 

prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. „a”, „b” şi „k” Cod penal (respectiv: dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică 

exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei 

persoane juridice de drept public) pe o durată de 3 (trei) ani. 

În baza 65 Cod penal aplică inculpatului W. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal, pe durata și în condițiile prev. de 

art. 65 Cod penal . 

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei 

principale aplicate inculpatului W. pe o durată de 3 (trei) ani, ce constituie pentru inculpat 

termenul de supraveghere, prev. de disp. art. 92 Cod penal. 

În baza art. 92 alin. 3 Cod penal raportat la art. 93 Cod penal, inculpatul este obligat 

ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să 

se prezinte la Serviciul de probațiune de la locul de domiciliu la datele fixate de acesta; să 

primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe,în 

prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice 

schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite 

controlul mijloacelor sale de existență. 

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, instanța impune inculpatului W. să frecventeze unul 

sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau 

organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul 

va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile, câte 2 ore 

pe zi, cu excepția zilelor de duminică și a zilelor declarate, potrivit legii, sărbători legale, la 

SC Servicii Publice SA(Consiliul Local Iaşi) –Parcuri şi Grădini Publice sau la Direcţia de 

Asistenţă Comunitară Iaşi (Consiliul Local Iaşi). 

În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 2 Cod penal supravegherea executării obligaţiei de a 

presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii se va face de către Serviciul de 

Probaţiune Iaşi, care, potrivit art. 94 alin. 3 Cod penal va lua măsurile necesare pentru a 

asigura executarea obligaţiei într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a 

hotărârii de condamnare. 

Atrage atenția inculpatului asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la 

revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 241 alin. 1 ind. 1 lit. a Cod 

procedură penală constată încetată de drept măsura preventivă a arestului la domiciliu dispusă 

faţă de inculpatul W., dipoziţia fiind executorie, potrivit art. 399 alin. 4 Cod procedură penală.  

Constată că inculpatul a fost reținut şi arestat preventiv în prezenta cauză de la 

29.06.2016 la 21.09.2016 şi arestat la domiciliu de la 21.09.2016 la zi, respectiv la data 

pronunţării prezentei hotărâri, respectiv 10.02.2017. 

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008, privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpat, în condiţiile art. 7 alin. 2 din acelaşi act normativ. 

Conform art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare aduce la cunoştinţa inculpatului că probele 
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biologice care vor fi recoltate, vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a 

profilului genetic. 

În baza art. 16 din Legea 143/2000 rap. la art. 112 alin. 1 lit. a şi f Cod penal dispune 

confiscarea drogurilor şi a altor bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 2 

şi art. 4 din Legea nr. 143/2000 republicată, a drogurilor care au făcut obiectul cumpărărilor 

autorizate, a bunurilor folosite la comiterea infracţiunilor, a banilor, valorilor și a bunurilor 

dobândite prin valorificarea drogurilor, sumele confiscate constituind venituri ale bugetului de 

stat, precum şi a mediilor de stocare, respectiv:  

De la inculpatul X.: 

 - cantităţile de 0,45 grame Cannabis (proba nr.1), 10 comprimate care conţin 

substanţă activă MDMA (contraproba nr.2), 12 comprimate care conţin substanţă activă 

MDMA (proba nr.2) şi 1,66 grame pulbere de comprimate care conţin substanţă activă 

MDMA (proba nr.2), conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 283766 din 

29.06.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,30 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 283667 din data de 

24.05.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,65 grame pulbere comprimate MDMA (proba), rămasă după 

efectuarea determinării fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 

283580 din data de 21.04.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- suma de 70.300 lei reprezentând banii utilizați pentru procurarea cantității de 1900 

grame cannabis (1900 x 37 lei/gram);  

- suma de 19.000 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 1900 grame cannabis (1900 x 10 lei/gram); 

- suma de 12.000 reprezentând banii utilizați pentru procurarea cantității de 300 

comprimate ecstasy (MDMA); 

- suma de 1870 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea unui 

număr de 187 comprimate ecstasy (MDMA)- (187 x 10 lei/comprimat); 

-suma de 480 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc; 

- un telefon marca Iphone 6 prevăzut cu SIM Orange; 

- un telefon marca Orange One Rench şi SIM Orange. 

2.de la inculpatul Y.: 

- 5,00 grame plantă de Cannabis (contraproba nr.1) 7,1 grame plantă de Cannabis 

(proba nr.1), conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 283767 din 29.06.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

 - cantitatea de 0,48 grame Cannabis (proba) rămasă după efectuarea determinărilor 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică nr. 283.668 din 

23.05.2016), cantitate de droguri aflată în camera de corpuri delicte droguri a IGPR-DCJSEO 

(dovada H nr. 0226772); 

-un cântar din material plastic de culoare argintie, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- o râşniţă din material plastic de culoare gri, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- suma de 14.200 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 710 grame cannabis (710 x 20 lei/gram); 

- suma de 1.500 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea unui 

număr de 150 comprimate ecstasy -MDMA (150 x 10 lei/gram); 

-suma de 200 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc; 
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- un telefon mobil marca BlackBerry, model Curve, prevăzut cu cartelă SIM Orange. 

3.de la inculpatul Z.: 

- cantitatea de 0,55 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 2922063 din data de 

16.09.2014 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,40 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 2922084 din data de 

30.09.2014 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,78 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 2922119 din data de 

21.10.2014 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 1,75 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 1237026 din data de 

15.01.2015 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi;  

- suma de 12.275 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 490 grame cannabis (491 x 25 lei/ gram); 

-suma de 400 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc. 

4.de la inculpatul W.: 

- cantitatea de 5,06 grame Cannabis (contraproba nr.3), cantitatea de 5,20 grame 

Cannabis (contraproba nr.4), cantitatea de 1,39 grame Cannabis (proba nr.3), cantitatea de 

2,86 grame Cannabis (proba nr.4), conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 

283765 din 29.06.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 1,53 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 283491 din data de 

28.03.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi;  

- cantitatea de 1,54 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 283501 din data de 

29.03.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,55 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 283597 din data de 

26.04.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- un cântar din material plastic de culoare argintie, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- un cântar din material plastic de culoare argintie, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- o râşniţă din material plastic de culoare verde, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv) s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

-o râşniţă, pe care se observă urme materie de culoare verde-oliv pe care s-a pus în 

evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

-suma de 9000 lei reprezentând banii utilizați pentru procurarea cantității de 200 

grame cannabis (20 x 45 lei/gram); 

-suma de 1890 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 126 grame cannabis (126 x 15 lei/gram); 

-suma de 320 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc; 

- un telefon mobil marca Huawei, model Y560-L01, prevăzut cu cartelă SIM Orange. 

5. - cantităţile de 5,1 grame de cannabis (contraproba) şi 1,92 grame de cannabis 

(proba) rămase după efectuarea determinării fizico-chimice, conform Raportului de constatare 
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tehnico - ştiinţifică 283763 din data de 29.06.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al 

Drogurilor Iaşi (flagrant). 

În baza art. 397 rap. la art. 330 şi art. 249 Cod procedură penală, menţine măsura 

sechestrului asiguratoriu instituit asupra sumelor de : 

-63.400 lei şi 2660 Euro, ridicate de la inculpatul X. şi 1900 lei, ridicate de la 

inculpatul Y., sume indisponibilizate la CEC Bank – Piaţa Unirii, conform recipiselor de 

consemnare şi a chitanțelor emise de unitatea bancară, în baza ordonanţei procurorului din 

data de 01.07.2016, dată în dosarul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi. 

În baza art. 17 din Legea 143/2000 raportat la art. 43 alin. 3 din Legea nr. 255/2013, 

dispune distrugerea, în condiţiile art. 574 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, a 

cantităţilor de droguri de risc confiscate de la inculpaţi prin prezenta sentinţă, aflate în prezent 

în custodia organului de urmărire penală.” 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut: 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT, 

Structura Teritorială Iași, emis la 11.10.2016, înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 

12.10.2016, au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv, inculpaţii: X. zis „J.”, pentru 

săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prevăzută de 

art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin.1 din Noul Cod penal și 

trafic de droguri de mare risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.2 din Legea 

nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin.1 din Noul Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 

alin. 1 din Noul Cod penal; Y. zis „L.”, pentru săvârşirea infracţiunilor de de trafic de droguri 

de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, 

republicată, cu aplic. art. 35 alin.1 din Noul Cod penal, trafic de droguri de mare risc în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 

35 alin.1 din Noul Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal, şi în stare 

de arest la domiciliu, inculpaţii: Z. zis „O.”, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri 

de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, 

republicată, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Noul Cod penal, şi W., zis „A.” sau „U.”, pentru 

săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 

alin.1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin.1 din Noul Cod penal. 

Pentru a dispune astfel, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-

D.I.I.C.O.T.-S.T. Iaşi a reţinut, în esenţă următoarele: 

În privinţa inculpatului X., s-a reţinut ca acesta a acționat în mod repetat și în baza 

aceleiași rezoluții infracționale, în perioada august 2014 – iunie 2016 la efectuarea de 

operațiuni cu cantitatea totală de 1900 grame cannabis, drog de risc prevăzut de Tabelul anexă 

nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, acţiuni constând în: 

- procurarea cantității totale de cca 1700 grame cannabis de la numitul „Bm.” în 

perioadele august 2014 – aprilie 2015 şi septembrie 2015 – februarie 2016 contra sumei totale 

de cca. 62.900 lei (9 acte materiale); 

- procurarea, în perioada aprilie 2015 - septembrie 2015, a cantității totale de cca 200 

grame cannabis de la o persoană neidentificată, contra sumei totale de cca. 8000 lei (4 acte 

materiale); 

- deținerea fără drept, în perioada august 2014-iunie 2016 a cantității totale de 1900 

grame cannabis în scopul vânzării pe piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a pus în vânzare cantitatea de 1540 grame cannabis prin intermediul inculpaților Z. 

(380 grame cannabis în perioada august 2014- decembrie 2014: 35 acte materiale), Y. (750 

grame cannabis în perioada iunie 2015 – iunie 2016: 35 acte materiale) şi W. (cantitatea de 

140 grame cannabis în perioada februarie 2014 – iunie 2016: 8 acte materiale ), precum și prin 

intermediul numitului B. (cantitatea de 270 grame cannabis în perioada decembrie 2014 – 

aprilie 2016: 20 acte materiale); perioadă în care investigatorului acoperit „R.” - nume de cod, 

a procurat autorizat de la inculpatul Z. cantitatea de 4,31 grame de cannabis, contra sumei 

totale de cca. 400 lei (4 acte materiale: septembrie 2014 - 0,84 și 0,52 grame cannabis; 
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octombrie - 1,05 grame cannabis, decembrie 2014- 1,90 grame cannabis), de la suspectul B. 

cantitatea de 0,68 grame Cannabis (1 act material: februarie 2015); de la inculpatul W. 

cantitatea de 4,48 grame cannabis, contra sumei de 320 lei (3 acte materiale: martie - aprilie 

2016), iar investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului acoperit 

„C.” - nume de cod, a realizat procurarea autorizată de la suspectul Y. a cantității de 0,67 

grame cannabis, contra sumei de 70 lei (1 act material: mai 2016)  

- a vândut în perioada august 2014 – iunie 2016 cantitatea de 151 grame de cannabis, 

contra sumei totale de cca. 7550 lei, către martorii „H.” (24 grame cannabis – 24 acte 

materiale), „Ș.” (30 grame cannabis – 30 acte materiale), „G.” (24 grame cannabis – 8 acte 

materiale), „M.” (20 grame cannabis – 5 acte materiale), „V.” (2 grame cannabis – 1 act 

material), „P.” (2 grame cannabis – 1 act material);  

- a vândut în perioada aprilie 2015 – septembrie 2015 cantitatea de 200 grame 

cannabis, contra sumei de 10.000 lei, unor consumatori de astfel de substanțe din mun. Iași și 

localitățile limitrofe neidentificați, conform propriei declarații;  

- a vândut în luna mai 2016 cantitatea de 0,72 grame cannabis (1 act material), contra 

sumei de 60 (șaizeci) lei, investigatorului acoperit „N.” - nume de cod prin intermediul 

colaboratorului acoperit „I.” - nume de cod, iar cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare 

din data de 29.06.2016 la domciliul inculpatului X., organele de poliţie au descoperit 

cantitatea de 0,87 grame cannabis, deţinută de către inculpat tot în scopul comercializării. 

Tot în sarcina inculpatului X. s-a reţinut că acesta a procurat în cursul lunii ianuarie 

2016, contra sumei totale de cca. 12000 lei cantitatea de 300 (trei sute) comprimate MDMA 

(1 act material), drog de mare risc prevăzut de Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, 

republicată, pe care în perioada ianuarie –iunie 2016 le-a deținut, fără drept, în vederea 

comercializării pe piața ilicită, din care: 

- a vândut cantitatea de cca 30 comprimate MDMA (6 acte materiale) contra sumei 

totale de cca. 1500 lei martorei „E.”; 

- a pus în vânzare un număr de cca. 150 comprimate MDMA ( 24 acte materiale), 

contra sumei totale de cca. 7500 lei prin intermediul inculpatului Y., perioadă în care 

investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului acoperit „C.”- 

nume de cod, a cumpărat autorizat, contra sumei de 130 lei, de la inculpatul Y. un număr de 2 

(două) comprimate MDMA – drog de mare risc care face parte din Tabelul – anexă nr. I din 

Legea nr. 143/2000 ( 1 act material). 

- a vândut în perioada aprilie - mai 2016 un număr de 7 comprimate MDMA (2 acte 

materiale), contra sumei de 420 (patru sute douăzeci) lei investigatorilor acoperiți „I.” și „N.” 

- nume de cod prin intermediul colaboratorului acoperit „I.” - nume de cod. 

- a oferit cu titlu gratuit un număr de 45 comprimate MDMA inculpaţilor Y. (40 

comprimate) şi W. (5 comprimate),iar la data de 29.06.2016 cu ocazia efectuării percheziției 

domiciliare la locuința inculpatului X., au fost descoperite un număr de 32 comprimate 

ecstasy, în care s-a pus în evidență MDMA - drog de mare risc prev. de Tabelul-anexă nr. I 

din Legea nr. 143/2000, republicată, deținute de inculpat în vederea comercializării pe piața 

ilicită din mun. Iaşi. 

În sarcina inculpatului Y. s-a reţinut că acesta a acționat în mod repetat și în baza 

aceleiaşi rezoluții infracționale, în perioada iunie 2015 – iunie 2016 la: 

- procurarea cantității totale de cca 750 grame cannabis, drog de risc prevăzut de 

Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, de la inculpatul X. contra sumei 

totale de cca. 35250 lei (preț mediu de 47 lei/gram); 

- deținerea, fără drept, a cantității totale de cca 750 grame cannabis, drog de risc 

prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, în scopul vânzării pe 

piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a vândut cantitatea de 710 grame cannabis contra sumei totale de cca. 46150 lei (preț 

mediu de 65lei/gram) pusă în vânzare prin intermediul său de către inculpatul X. la prețul de 

35250 lei, către martorii „K.” (30 grame cannabis – 30 acte materiale), „F.” (500 grame 
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cannabis – 37 acte materiale), „Wt.” (60 grame cannabis – 4 acte materiale), „V.” (3 grame 

cannabis – 3 acte materiale) și inculpatului W. (117 grame cannabis – 78 acte materiale), 

perioadă în care investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului 

acoperit „C.” - nume de cod, a realizat procurarea autorizată de la suspectul Y. a cantității de 

0,67 grame cannabis (1 act material: mai 2016), iar la data de 29.06.2016 cu ocazia efectuării 

percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului Y., au fost descoperite 2 plante aparținând 

genului Cannabis, constituite din cantitatea totală de 45,2 grame plante de cannabis (în stare 

naturală); o punguță conținând cantitatea de 0,09 grame cannabis, un cântar electronic în care 

s-a pus în evidență THC – drog de risc, un dispozitiv tip râșniță în care în care s-a pus în 

evidență THC, substanță biosintetizată de planta cannabis, drog de risc prev. de tabelul-anexă 

nr.III din Legea nr. 143/2000, republicată pe care le deținea fără drept, în scopul efectuării 

tranzacțiilor ilicite cu droguri. 

Tot în sarcina inculpatului Y. s-a mai reţinut şi fapta de a fi acționat în mod repetat și 

în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada ianuarie 2016 – iunie 2016 la: 

- procurarea unui număr de 190 comprimate MDMA (25 cate materiale), drog de mare 

risc prevăzut de Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, republicată, (din care un 40 

comprimate cu titlu gratuit) de la inculpatul X. contra sumei totale de cca. 7500 lei, 

- deținerea, fără drept, a unui număr de 150 comprimate MDMA, în scopul vânzării pe 

piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a vândut investigatorului acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul 

colaboratorului acoperit „C.”- nume de cod, contra sumei de 130 lei un număr de 2 

comprimate MDMA – drog de mare risc care face parte din Tabelul – anexă nr. I din Legea 

nr. 143/2000, republicată (1 act material). 

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul W., s-a reţinut că acesta a acționat în mod repetat și 

în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada octombrie 2015 – iunie 2016 inculpatul, în 

mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a procurat de la coinculpații X. și Y. 

cantitatea totală de cca 200 grame cannabis, drog de risc prevăzut de Tabelul- anexă nr. III din 

Legea nr. 143/2000, republicată, pe care a deținut-o, fără drept, în vederea comercializării, din 

care: 

- a vândut cantitatea de 126 grame de cannabis, contra sumei totale de cca. 7560 lei, 

către martorii „Q.” (24 grame cannabis - 8 acte materiale), „H.” (2 grame - 2 acte materiale), 

„Ș.” (17 grame cannabis - 17 acte materiale), „M.” (15 grame cannabis - 10 acte materiale), 

„T.” (70 grame cannabis- 50 acte materiale); 

- a oferit cu titlu gratuit ţigarete ce conţineau cannabis martorul „Ab.” (începutul 

anului 2016 - 2 acte materiale), 

- a vândut în perioada martie – aprilie 2016 cantitatea de 4,48 grame cannabis, pusă în 

vânzare prin intermediul său de către inculpatul X., investigatorului acoperit „R.”- nume de 

cod, contra sumei totale de cca. 420 lei (3 acte materiale), iar la data de 29.06.2016, orele 15
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inculpatul W. a fost prins în flagrant în timp ce comercializase cantitatea de cca 8,83 grame 

cannabis, contra sumei de 600 ( șase sute) lei investigatorului acoperit „R.” -nume de cod,iar 

cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliaire din data de 29.06.2016 la adresa din mun. Iaşi, 

unde locuia fără forme legale inculpatul W., organele de poliţie au descoperit cantitatea totală 

de 18,97 grame Cannabis, deţinută de către inculpat tot în scopul comercializării, un cântar 

electronic şi o râşniţă pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) compus 

biosintetizat de planta Cannabis, un număr de 100 pungute, autosigilante, iar la adresa unde 

domiciliază inculpatul W. din mun. Iaşi fiind descoperite şi ridicate o râşniţă, din metal, de 

formă cilindrică de culoare gri cu negru, și o cutie din metal de culoare galbenă, prevăzută cu 

capac pe suprafaţa căruia se află o imagine cu o frunză de cannabis, pe care s-a pus în 

evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) compus biosintetizat de planta Cannabis, bunuri 

folosite de către inculpat în activitatea infracțională de trafic de droguri. 

Nu în ultimul rând, în privinţa inculpatului Z. s-a reţinut prin actul de sesizare că 

acesta a acționat în mod repetat și în baza aceleiaşi rezoluții infracționale, în perioada august 
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2014 – aprilie 2016 la efectuarea de operațiuni cu cantitatea totală de cca. 490 grame 

cannabis, drog de risc prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, 

constând în: 

- procurarea în perioada august 2014 – decembrie 2015 a cantității totale de cca 380 

grame cannabis ( 35 acte materiale) de la inculpatul X. contra sumei totale de cca. 19000 lei; 

- procurarea în perioada august 2015- aprilie 2016 a cantității de 110 grame cannabis 

de la o persoană neidentificată; 

- deținerea, fără drept, în perioada august 2014-aprilie 2016 a cantității totale de 490 

grame cannabis în scopul vânzării pe piața ilicită din mun. Iași, din care: 

 - a vândut cantitatea de 111 grame cannabis contra sumei de 7215 lei către martorii 

„G.” (1 act material: 1 gram cannabis în luna decembrie 2014), „Og.” (100 acte materiale: 100 

grame cannabis în perioada august 2015- aprilie 2016) și inculpatului Y. (10 acte materiale: 

10 grame cannabis în cursul anului 2015); 

- a vândut în perioada septembrie 2014 – decembrie 2014 cantitatea totală de 4,31 

grame cannabis, puse în vânzare prin intermediul său de către inculpatul X., investigatorului 

acoperit „R.”- nume de cod, contra sumei totale de cca. 400 lei (4 acte materiale: 0,84 grame 

cannabis; 0,52 grame cannabis; 1,05 grame cannabis și 1,90 grame cannabis). 

Instanţa, analizând în mod echitabil, imparţial, ansamblul materialului probator 

administrat în cauză, din perspectiva gândirii critice (interpretare, analizare, evaluare, 

explicare), reţine următoarele: 

Amplele activităţi de cercetare efectuate în cauză de către organele de anchetă, atât 

prin intermediul interceptărilor telefonice, a supravegherii activităţii membrilor grupării prin 

intermediul mijloacelor audio-video, coroborate cu declaraţiile date în cauză chiar de către 

inculpaţi care au recunoscut în totalitate activitatea imputată şi cu declaraţiile martorilor au 

relevat următoarele:  

În ceea ce privește situația de fapt, instanţa reţine că, în cursul lunii august 2014 

inculpatul X. a procurat iniţial cantitatea de 12 grame cannabis de la numitul „Ri.”, la prețul 

de 37 lei/gram, cantitate ce a fost expediată prin intermediul unei societăți de curierat rapid şi 

pe care inculpatul X. i-a distribuit-o inculpatului Z. la prețul de 50 lei/gram, iar acesta din 

urmă a comercializat-o consumatorilor de astfel de substanțe la prețul de 80 lei/gram. Ulterior, 

inculpatul X. a luat hotărârea să procure o cantitate mai mare de cannabis pentru a o 

comercializa ulterior consumatorilor de astfel de substanțe din mun. Iași, astfel cum rezultă 

din însăşi declaraţia inculpatului X. 

Astfel, în cursul lunii septembrie 2014 inculpatul X. s-a deplasat împreună cu 

inculpatul Z., la domiciliul numitului „Ri.” de unde a procurat cantitatea de 150 grame de 

cannabis la prețul de 37 lei/gram (preț practicat pe piața ilicită la vânzarea/cumpărarea en-gros 

a unor cantități de peste 100 grame cannabis la o tranzacție) pe care au transportat-o cu 

autoturismul deținut de către inculpatul X. în satul V., jud. Iași, iar după revenirea în mun. 

Iași, în cursul aceiași luni, respectiv septembrie 2014 inculpatul X. a pus în vânzare cantitatea 

respectivă de 150 grame de cannabis, la preţul cuprins între 45-50 lei/gram, prin intermediul 

inculpatului Z., care la rândul său comercializa cannabis pe piața ilicită la prețul de 80 

le/gram, împrejurare recunoscută de către inculpatul X. 

Astfel, existând indicii despre activitatea de trafic de droguri de risc a inculpatului Z., 

în cadrul investigației penale prin ordonanța nr. 285 D/P/2014 din 02.09.2014 emisă de 

D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi s-a dispus autorizarea folosirii în cauză a 

investigatorilor sub acoperire „Le.” – nume de cod, „R.”- nume de cod, şi a colaboratorului 

„An.” - nume de cod în scopul procurării de la inculpatul Z., precum de la alte persoane din 

anturajul acestuia care erau implicate în activitatea infracţională de trafic de droguri de risc, 

precum şi autorizarea acestora la participarea unor activități, iar în baza acestei ordonanţei, 

într-una din zilele lunii septembrie 2014, investigatorul acoperit „R.”- nume de cod, s-a 

deplasat în municipiul Iaşi unde s-a întâlnit cu inculpatul Z., care se ocupa cu distribuirea de 

droguri de risc, respectiv cannabis, către diferite persoane de pe raza mun. Iaşi, oferindu-i spre 
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vânzare cannabis la preţul de 80 lei/gram, ofertă cu care investigatorul acoperit a fost de 

acord, iar inculpatul Z. i-a înmânat o ţiplă autosigilantă din material plastic ce conţinea mai 

multe fragmente vegetale de culoare verde-oliv în schimbul căreia a primit suma de 80 lei. 

Ca urmare a unei constatări tehnico-ştiinţifice, în urma testării fragmentelor vegetale 

de culoare verde-oliv în cadrul Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul 

Inspectoratului General al Poliţiei Române - Brigada de Combatere a Criminalităţii 

Organizate Iaşi a rezultat că acestea reprezintă cantitatea de 0,84 grame Cannabis în care s-a 

pus în evidență THC, substanță biosintetizată de planta Cannabis – drog de risc ce face parte 

din Tabelul – anexă nr. III din Legea nr. 143/2000 republicată.  

Instanţa mai reţine totodată că existând indicii că inculpatul Z. utiliza posturi 

telefonice mobile pentru a ține legătura cu dealerii și consumatorii de astfel de substanțe aflate 

sub control național, au fost încuviinţate de către Tribunalul Iaşi măsuri de supraveghere 

tehnică împotriva inculpatului şi a persoanelor cu care intra în activitatea sa infracţională 

(mandatele de supraveghere tehnică din data de 24.09.2014, din care a rezultat modul precaut 

în care acționa inculpatul Z., în sensul schimbării periodice a numerele de telefon pe care le 

utiliza în activitatea infracțională pentru a se proteja şi pentru a induce în eroare organele de 

urmărire penală în eventualitatea declanșării urmăririi penale împotriva sa. 

Ulterior, în cursul lunii septembrie 2014, investigatorul acoperit „R.”- nume de cod, s-

a deplasat în municipiul Iaşi unde s-a întâlnit cu inculpatul Z., care era însoţit de o persoană 

de sex masculin pe nume „I.” şi care i-au oferit spre vânzare cannabis la preţul de 80 lei/gram, 

ofertă ce a fost acceptată de către investigatorul acoperit, care a primit astfel o ţiplă 

autosigilantă din material plastic ce conţinea mai multe fragmente vegetale de culoare verde-

oliv în schimbul căreia investigatorul a plătit suma de 80 lei. 

În urma testării fragmentelor vegetale de culoare verde-oliv în cadrul Laboratorului de 

Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Brigada 

de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi a rezultat că acestea reprezintă cantitatea de 

0,52 grame Cannabis în care s-a pus în evidență THC, substanță biosintetizată de planta 

Cannabis – drog de risc ce face parte din Tabelul – anexă nr. III din Legea 143/2000, 

republicată.  

Din investigările efectuate de către organele de urmărire penală a rezultat că persoana 

pe nume „I.” a fost identificată ulterior ca fiind inculpatul X .  

Cercetările ulterioare au stabilit faptul că în perioada următoare inculpatul X. aduna 

cantități de cannabis, pe care ulterior le punea în vânzare prin intermediul inculpatului Z. (ex.: 

respectiv 35 grame la prețul de 50 lei egal 1750 lei din care scade suma remisă de către acesta 

din urmă de 1000 lei, comunicându-i că mai are de achitat suma de 750 lei), aspecte dovedite 

ca urmare a interceptărilor efectuate de către organele de cercetare penală. 

În continuare, reţine instanţa, în cursul lunii octombrie 2014 inculpatul X. a mai 

procurat cantitatea de 150 grame de cannabis de la numitul „Ri.”, la preţul de cca. 37 

lei/gram, cantitate pe care a ridicat-o din localitatea „I.”, jud. Suceava, a transportat-o în mun. 

Iași și a deţinut-o, fără drept, în locuința sa din sat „V.”, jud. Iași în vederea comercializării, 

iar din această cantitate de cannabis inculpatul X. a pus în vânzare prin intermediul 

inculpatului Z. cantitatea de cca. 130 grame cannabis în aceiași manieră şi a comercializat în 

mod personal cantitatea de 20 grame cannabis la preţul de 45-50 lei/gram către martorii „G.”, 

astfel cum rezultă din însăşi declaraţia martorului. 

Tot în cursul lunii octombrie 2014, investigatorul acoperit „R.” – nume de cod s-a 

deplasat în municipiul Iaşi unde s-a întâlnit cu inculpatul Z., care i-a oferit spre vânzare 

cannabis la preţul de 80 lei/gram, ofertă cu care din nou investigatorul acoperit a fost de 

accord, iar inculpatul Z. i-a înmânat o ţiplă autosigilantă din material plastic ce conţinea mai 

multe fragmente vegetale de culoare verde-oliv în schimbul căreia a primit suma de 80 

(optzeci) lei, iar în urma testării fragmentelor vegetale de culoare verde-oliv în cadrul 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române - Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi a rezultat că acestea 
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reprezintă cantitatea de 1,05 grame Cannabis, în care s-a pus în evidență THC, substanță 

biosintetizată de planta Cannabis – drog de risc ce face parte din Tabelul – anexă nr. III din 

Legea nr. 143/2000 republicată.  

Cercetările efectuate în cauză în continuare ca urmare a studierii notelor de 

interceptare rezultate în urma punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică şi la 

efectuarea unor investigaţii specifice au mai relevat faptul că, inculpatul Z. frecventa zilnic 

internet cafe-ul „D.” din mun. Iaşi, unde era cunoscut de către toţi operatorii cafe-ului precum 

şi de către clienţii obişnuiţi, formându-şi o clientelă în acest sens (consumatorii de cannabis) 

între persoanele cunoscute care veneau la „D.” şi obişnuia să le vândă acestora drogurile în 

baia din locaţia respectivă. În mod repetat clienţi diferiţi îi transmit lui Z. mesaje tip SMS prin 

care îl întreabă “unde este/ unde se pot vedea/ dacă pot veni la „D.”, iar acesta îi chema la 

„D.” şi le indica să meargă în baia respectivului local. 

Ulterior, în cursul lunii decembrie 2014, inculpatul X. a procurat din nou o altă 

cantitate de 180 grame cannabis, tot de la numitul „Ri.”, droguri de risc pe care acesta din 

urmă i le-a furnizat la adresa de domiciliu și pe care inculpatul X. le-a deţinut, fără drept, în 

locuința sa din sat „V.”, jud. Iași în vederea comercializării, cantitate din care inculpatul X. a 

comercializat prin intermediul inculpatului Z. cantitatea de cca. 90 grame cannabis, iar restul 

cantităţii de cca. 90 grame de cannabis a comercializat-o prin intermediul numitului „B.”, 

astfel cum rezultă din însăși declaraţia inculpatului X. Astfel, inculpatul Z. a deţinut în 

vederea comercializării cantitatea de cca. 90 grame cannabis, din care a comercializat la preţul 

de cca. 70 lei/gram martorului „G.”, conform declaraţiei martorului, precum și altor 

consumatori de astfel de substanțe din mun. Iași. 

Tot în cursul lunii decembrie 2014, în cadrul urmăririi penale prin ordonanța din 

05.12.2014 emisă de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi s-a dispus autorizarea folosirii în 

cauză a investigatorilor sub acoperire „Le.” – nume de cod, „R.”- nume de cod, şi a 

colaboratorului „An.” - nume de cod și autorizarea procurării de droguri de risc de la 

inculpatul Z. şi de la alte persoane din anturajul acestuia, precum şi autorizarea acestora la 

participarea unor activități prev. de art. 138 alin. (11) din Cod procedură penală, iar 

investigatorul acoperit „R.” - nume de cod, s-a deplasat în municipiul Iaşi unde s-a întâlnit cu 

inculpatul Z., care i-a oferit spre vânzare cannabis la preţul de 80 lei/gram, şi că va trebui să 

revină în acel loc după o oră deoarece în momentul respectiv nu mai avea asupra sa nicio 

cantitate de droguri, urmând a se reaproviziona. Instanţa mai reţine că din investigații rezultă 

că , în momentul în care investigatorul acoperit „R.” - nume de cod s-a întors în locul unde se 

afla inculpatul Z., acesta era împreună cu inculpatul X. şi i-a spus investigatorului să meargă 

într-un loc apropiat, mai retras, unde i-a spus că îi poate vinde 2 grame cannabis în schimbul 

sumei de 160 lei, acesta din urmă acceptând şi înmânându-i suma cerută, iar inculpatul Z. i-a 

predat 2 ţiple autosigilante din plastic transparent ce conţineau mai multe fragmente vegetale 

de culoare verde-oliv. În urma testării fragmentelor vegetale de culoare verde-oliv în cadrul 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române - Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi a rezultat că acestea 

reprezintă cantitatea de 1,90 grame Cannabis şi conţin substanţa activă THC, substanță 

biosintetizată de planta Cannabis – drog de risc ce face parte din Tabelul – anexă nr. III din 

Legea 143/2000, republicată.  

Ulterior, prin ordonanţa nr. 285/D/P/2014 din data de 19.02.2015 emisă de 

D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi s-a dispus autorizarea folosirii în cauză a 

investigatorilor sub acoperire „Le.” – nume de cod, „R.”- nume de cod, şi a colaboratorului 

„An.” - nume de cod şi autorizarea procurării de către aceștia de droguri de risc de la 

inculpații Z., X. și B., precum şi autorizarea acestora la participarea unor activități prev. de 

art. 138 alin. (11) din Cod procedură penal, ordonanţă în baza căreia într-una din zilele lunii 

februarie 2015, investigatorul acoperit „R.”- nume de cod s-a deplasat în municipiul Iaşi unde 

s-a întâlnit cu suspectul B., care se ocupă cu distribuirea de droguri de risc, respectiv 

cannabis, către diferite persoane de pe raza mun. Iaşi, droguri de risc puse în vânzare prin 
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intermediul său de către inculpatul X., iar suspectul B. i-a oferit oferi spre vânzare cannabis la 

preţul de 80 lei/gram, preţ cu care investigatorul a fost de acord cu aceasta, i-a înmânat suma 

cerută, iar suspectul B. i-a predat o ţiplă autosigilantă din plastic transparent ce conţinea mai 

multe fragmente vegetale de culoare verde-oliv. În urma testării fragmentelor vegetale de 

culoare verde-oliv în cadrul Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul 

Inspectoratului General al Poliţiei Române - Brigada de Combatere a Criminalităţii 

Organizate Iaşi a rezultat că acestea reprezintă cantitatea de 0,68 grame Cannabis şi conţin 

substanţa activă THC, substanță biosintetizată de planta Cannabis – drog de risc ce face parte 

din Tabelul – anexă nr. III din Legea 143/2000, republicată.  

Mai reţine instanţa de judecată că, în cursul lunii martie 2015 inculpatul X. a procurat 

cantitatea de 200 (două sute) grame de cannabis de la numitul „Ri.” la preţul de 37 lei/gram, 

droguri de risc pe care acesta din urmă i le-a adus la adresa de domiciliu și pe care inculpatul 

X. le-a deţinut, fără drept în locuința sa din sat „V.”, jud. Iași, în vederea comercializării, 

cantitate din care inculpatul X.: 

- a comercializat în mod personal cantitatea de 20 grame cannabis la preţul de 45-50 

lei/gram către martorii „G.” şi „Ș.”, astfel cum rezultă din declaraţiile martorilor şi 

- a pus în vânzare prin intermediul inculpatului „B.” cantitatea de cca. 180 grame 

cannabis, la prețul de 45-50 lei/gram, care la rândul său a comercializat drogurile la un preț 

ridicat cuprins între 70-80 lei/gram consumatorilor de astfel de substanțe din mun. Iași, până 

la începutul lunii aprilie 2015 (declaraţie inculpat X.). 

Activitatea infracţională desfăşurată în continuare, în perioada august 2014 – aprilie 

2015, de către inculpatul X., respectiv de a procura, transporta şi deţine, fără drept, în vederea 

comercializării cantitatea de 690 grame cannabis, drog de risc, respectiv de a pune în vânzare 

cantitatea de 380 grame cannabis prin intermediul inculpatului Z., cantitatea de 270 grame 

cannabis prin intermediul suspectului B., iar cantitatea de 40 grame cannabis inculpatul a 

comercializat-o în mod personal, în mai multe rânduri, martorilor „G.” și „Ș.”, este confirmată 

atât de martori, cât şi de inculpatul X. 

Începând cu luna aprilie 2015 şi până în luna septembrie 2015, inculpatul X. a 

procurat de la o sursă neidentificată de pe raza mun. Iaşi cantitatea de 200 grame cannabis (în 

patru tranşe) în schimbul sumei de 40 lei/gram, droguri de risc pe care le-a deţinut, fără drept, 

în locuința sa din sat „V.”, jud. Iași, în vederea comercializării pe piața ilicită din mun. Iași, 

astfel cum rezultă din declaraţiile sale de recunoaştere, comercializând singur (fără sprijinul 

lui B. sau a inculpatului Z.) în mod personal întreaga cantitate de cannabis martorilor „G.” 

(declarație martor), „Ș.” (declarație martor), „M.” (declarație martor), „H.” (declarație 

martor), precum și altor consumatori de astfel de substanțe aflate sub control național 

neidentificați în cursul urmăririi penale la prețul de 50-60 lei/gram (declarație inculpat). 

În privinţa inculpatului Z., investigaţiile efectuate în cursul urmăririi penale au 

dezvăluit că acesta se aproviziona cu cannabis şi din alte surse, continuându-și activitatea 

infracțională de trafic de droguri, iar în perioada august 2015 –aprilie 2016 inculpatul Z. a 

deținut în mod permanent diverse cantități de droguri de risc (cannabis) în vederea 

comercializării, din care în perioada de referință a vândut cantitatea de 100 grame cannabis la 

prețul de 65-70 lei/gram martorei „Og.” precum și alte cantități nedeterminate de cannabis 

unor consumatori de astfel de substanțe neidentificați în cursul urmăririi penale, aspecte 

confirmate chiar de către martori.  

Se mai reţine totodată că, în cursul lunii septembrie 2015, inculpatul X. l-a contactat 

pe „Ri.” în scopul procurării unei cantități de cannabis, iar acesta i-a transmis cantitatea de 

300 grame cannabis printr-o altă persoană neidentificată, în schimbul preţului de cca. 37 

lei/gram, cantitate de cannabis care a fost ridicată de către inculpat din localitatea B., jud. Iași 

și transportată la locuința sa din sat „V.”, jud. Iași, droguri de risc pe care inculpatul le-a 

deținut, fără drept, în vederea comercializării pe piața ilicită din mun. Iași. Totodată, 

inculpatul X. a fost abordat de către inculpatul Z., care i-a propus reluarea activității 

infracționale de trafic de droguri de risc (cannabis), ofertă pe care a refuzat-o, motiv pentru 
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care inculpatul Z., pentru a avea acces la cantitatea de droguri de risc deținută de către 

inculpatul X., l-a introdus în anturajul acestuia pe inculpatul Y. 

Din actele de urmărire rezultă că inculpatul X. s-a întâlnit cu inculpatul Y. și în timpul 

discuțiilor purtate, acesta din urmă și-a exprimat acordul de a comercializa cannabis pentru 

inculpatul X., astfel cei doi stabilind o legătură constantă ce a durat până în luna iunie 2016. 

Conform înțelegerii inculpatul X. urma sa-l aprovizioneze în mod constant pe inculpatul Y. cu 

cantități de ordinul zecilor de grame de cannabis, la prețul de 45 lei/gram, iar după 

comercializarea acestor cantități la un preț superior, cuprins între 60-80 lei gram, inculpatul 

Y. trebuia să-i remită inculpatului X. contravaloarea cantităților de droguri primite de la 

acesta.  

După perfectarea înțelegerii ilicite intre cei doi inculpați, în cursul lunii septembrie 

2015, inculpatul X. a pus în vânzare la prețul de 45 lei/gram prin intermediul inculpatului Y. 

cea mai mare parte din cantitatea de 300 grame cannabis (declaraţie inculpat X.), cantitate de 

cannabis pe care inculpatul Y. a deţinut-o în vederea comercializării, din care a vândut 

cannabis martorului „K.” (declarație martor), precum şi inculpatului W. (declarație suspect).  

În aceeași perioadă inculpatul X. a comercializat în mod personal o mică cantitate de 

cannabis martorilor „Ș.” (declarație martor) și „M.” (declarație martor). 

Astfel, în perioada octombrie 2015 – decembrie 2015, inculpatul X. a procurat, în 

două tranşe, cantitatea totală de 350 grame cannabis (150 grame și 200 grame) de la numitul 

„Ri.” la preţul de 37 lei/gram, droguri de risc pe care acesta din urmă i le-a predat în 

localitatea „I.”, jud. Suceava și pe care inculpatul X. le-a transportat la adresa sa de domiciliu 

din sat „V.”, jud. Iași le-a deţinut, fără drept, în vederea comercializării, cantitate din care 

inculpatul X. a pus în vânzare prin intermediul inculpatului Y. cantitatea de cca. 100 grame de 

cannabis, pe care acesta din urmă a deţinut-o în vederea comercializării şi a vândut în mod 

direct către martorii „K.” (declarație martor) precum şi inculpatului W. , astfel cum rezultă din 

declaraţia dată de către acesta din urmă în calitate de suspect. 

Reţine instanţa că, în prima decadă a lunii decembrie 2015 cunoscând sursa de 

aprovizionare cu droguri de risc a inculpatului Y., inculpatul W. s-a întâlnit cu inculpatul X. la 

internet cafe-ul „D.” unde în urma unei discuții au stabilit realizarea unor tranzacții periodice 

de cca. 1-2 grame cannabis. Astfel, în cursul lunii decembrie 2015, inculpatul W. a procurat 

de mai multe ori câte 1-2 grame cannabis de la inculpatul X., cantități pe care ulterior le 

comercializa martorilor „H.”, „M.” și „T.” care în depozițiile date au confirmat procurarea de 

droguri de la inculpat începând cu luna decembrie 2015.  

În jurul datei de 18.12.2015, inculpatul X. a plecat în Italia, prilej cu care i-a lăsat 

cantitatea de 220 grame cannabis rămasă unei persoane apropiate, în scopul comercializării 

acesteia. În intervalul 18.12.2015 – 06.01.2016, persoana respectivă a comercializat cantitatea 

de 80 grame de cannabis, iar la întoarcerea în ţară a inculpatului X. i-a predat acestuia restul 

de 140 grame cannabis şi suma de 2000 lei obţinută din comercializarea cantității de droguri 

de risc. 

Astfel, inculpatul X. a pus în vânzare cea mai mare parte din cantitatea de 140 grame 

cannabis rămasă, prin intermediul inculpatului Y. (cca. 140 grame) precum şi în mod direct 

câteva grame de cannabis altor persoane printre care şi inculpatului W. (declaraţie inculpat 

X.). 

Totodată, din declaraţiile date de către inculpaţi, coroborate cu declaraţiile martorilor, 

confirmate şi prin procesele-verbale de redare a interceptărilor, dar şi procesele-verbale ale 

investigatorilor sub acoperire, în luna ianuarie 2016, inculpatul Y. a deţinut în vederea 

comercializării cantitatea de cca. 140 grame cannabis procurată de la inculpatul X. din care a 

comercializat cannabis către martorul „K.”, precum și altor consumatori de astfel de substanțe 

neidentificați în cursul urmăririi penale. 

La întoarcerea sa în ţară, în data de 06.01.2016, inculpatul X. s-a întâlnit în zona vămii 

„Oș.” cu un cetăţean albanez pe nume „Do.” pe care îl cunoştea din Italia. Acesta i-a spus 

inculpatului X. despre faptul că deţinea un număr mai mare de comprimate ecstasy (MDMA) 
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pe care dorea să le vândă, ofertă de care inculpatul X. s-a arătat interesat, procurând astfel un 

număr de 300 comprimate ecstasy (MDMA) pe care le-a transportat în mun. Iaşi şi deţinut la 

adresa sa din sat „V.”, jud. Iași în vederea comercializării, cantitate din care în perioada 

ianuarie – iunie 2016, inculpatul X.: a pus în vânzare prin intermediul inculpatului Y. un 

număr de cca. 150 comprimate ecstasy (MDMA),a oferit cu titlu gratuit un număr de cca. 40 

(patruzeci) comprimate inculpatului Y. şi un număr de 5 comprimate ecstasy (MDMA) 

inculpatului W. şi a vândut un număr de cca. 30 comprimate ecstasy (MDMA) martorei „E.”, 

împrejurări confirmate de martoră, dar şi de. inculpatul W. 

Urmărind succesiunea în timp a desfăşurării activităţilor infracţionale, instanţa mai 

reţine că, în cursul lunii februarie 2016, inculpatul X. a procurat cantitatea de 350 grame 

cannabis de la numitul „Bm.” în schimbul preţului de 37 lei/gram, droguri de risc pe care 

acesta din urmă i le-a livrat la adresa sa de domiciliu din sat „V.”, , jud. Iași și pe care 

inculpatul X. le-a deţinut, fără drept, în vederea comercializării. 

Întrucât la finele lunii ianuarie 2016, inculpatul W. a procurat cantități de cannabis de 

ordinul zecilor de grame de la inculpatul X., justificând cantitățile procurate ca fiind pentru 

consumul unor prieteni de-ai săi, inculpatul X. i-a propus acestuia să îi furnizeze periodic 

astfel de cantități la prețul de 45-50 lei/gram, urmând ca după comercializarea drogurilor de 

risc (la un preț superior) inculpatul W. să-i remită suma datorată. 

Astfel, din cantitatea de 350 grame cannabis procurată în cursul lunii februarie 2016, 

inculpatul X.: a pus în vânzare prin intermediul inculpatului W. cantitatea de cca. 140 grame 

cannabis, cantitate pe care acesta din urmă a deţinut-o în vederea comercializării, din care a 

vândut în mod direct martorilor: „Q.”, „H.”, „Ș.”, „T.”, „M.”, şi a pus în vânzare prin 

intermediul inculpatului Y. o cantitate de cca. 200 grame cannabis, cantitate pe care acesta a 

deţinut-o în vederea comercializării şi din care a vândut în mod direct martorilor: „K.”, „Wt.”, 

„F.” și „V.”. 

Cumpărări autorizate de cannabis, efectuate de investigatorii sub acoperire folosiţi în 

activitatea de strângere a probelor în cursul cercetărilor, au avut loc şi în cursul lunilor martie, 

aprilie şi mai 2016 de la inculpaţii W. şi Y., iar de comprimate MDMA în cursul lunilor 

aprilie şi mai 2016 de la inculpatul Y. 

La data de 29.06.2016 inculpatul W. a fost prins în flagrant, după ce comercializase 

investigatorului sub acoperire „R.” – nume de cod contra sumei de 600 (șase sute) lei, bani 

proveniți din fondurile operative ale MAI, cantitatea de 8,83 grame Cannabis, drog de risc 

prev. în Tabelul-anexă nr. III, din Legea nr. 143/2000, republicată conform Raportului de 

constatare tehnico - științifică nr. 283.763 din data de 29.06.2016 al Laboratorului de Analiză 

şi Profil al Drogurilor Iaşi. 

Ca şi modalitate de operare, a rezultat în urma punerii în executare a mandatelor de 

supraveghere tehnică cu privire la activitatea infracțională a inculpaților că, inculpatul X. îi 

aproviziona zilnic pe inculpații W. și Y. cu tipurile şi cantităţile de droguri de care aceștia 

aveau nevoie, acesta deplasându-se personal în locurile stabilite cu fiecare în parte, totodată 

inculpatul X. comercializa droguri de risc și droguri de mare risc şi în mod direct, dar către un 

cerc mai restrâns de persoane, în general către cei cu o situaţie financiară foarte bună şi către 

cei cunoscuţi în lumea interlopă şi că obişnuia să lase telefonul pe care îl folosea unui alt 

membru al grupării pentru a se ocupă de comercializarea drogurilor în locul său, astfel cum 

rezultă din procesul-verbal de investigaţii din data de 20.05.2016. 

De precizat că, în perioada martie 2016 – iunie 2016, inculpaţii X., W. și Y. au 

schimbat de mai multe ori posturile telefonice precum şi terminalele GSM pe care le foloseau 

în activitatea infracţională. Cei trei au folosit anumite posturi telefonice numai pentru 

activitatea de trafic de droguri, fără a comunica de pe acestea cu membrii familiei ori 

apropiaţi. 

La data de 29.06.2016, inculpatul W. a fost percheziţionat corporal ca urmare a unei 

acţiuni a BCCO Iaşi, ocazie cu care asupra acestuia s-a găsit suma de 600 lei în bancnote 

având următoarele cupiuri și serii: 4 (patru) bancnote din cupiura de 100 (una sută) lei cu 
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seriile „a”, „b”, „c”, „d” şi 4 (patru) bancnote din cupiura de 50 (cinci zeci) lei cu seriile „e”, 

„f”, „g”, „h”, sumă de bani așa cum a fost înseriată în cadrul procesului verbal din 

29.06.2016, iar în baza mandatului de percheziţie domiciliară din 28.06.2016 emis de 

Tribunalul Iaşi la data de 28.06.2016, s-a procedat la efectuarea percheziţiei domiciliare la 

adresa unde inculpatul W. locuia fără forme legale în mun. Iaşi, cu această ocazie fiind 

descoperite şi ridicate următoarele: 

- 2 (două) pungi din plastic transparent în interiorul cărora se află un produs vegetal de 

culoare verde-oliv cu miros înţepător; 

- 11 (unsprezece) plicuri din plastic transparent autosigilante ce conţin fiecare în parte 

un produs vegetal de culoare verde-oliv cu miros înţepător; 

- un cântar electronic de culoare argintie pe care se află urme de produs vegetal; 

- o ţiplă (ambalaj) din plastic transparent în interiorul căreia se află un număr de 4 

comprimate de formă rotundă, culoare galben/crem care pe una din feţe au ştanţate o linie 

mediană şi litera R într-un cerculeţ, iar pe cealaltă parte au ştanţate faţa unei feline; 

- un dispozitiv din plastic de tip râşniţă de culoare verde inscripţionat „I M SO 

FUKING HAPPY”; 

- o cutie din carton de culoare neagră inscripţionată OCB goală; 

- 2 seturi de filtre OCB pentru confecţionat ţigări artizanale; 

- 100 de plicuri din plastic transparente autosigilante goale; 

- un tub cu folie din staniol de culoare argintie, bunuri ambalate într-un plic sigilat cu 

sigiliul BN84607011 (proces verbal de percheziție domiciliară şi planșă fotografică). 

În urma testării efectuate asupra produsului vegetal de culoare verde-oliv cu miros 

înţepător, s-a constat că acesta reprezenta 3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) face 

parte din Tabelul-anexă nr. I, din Legea nr.143/2000, modificată şi completată, privind 

combaterea, prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri şi cannabis face parte din 

Tabelul-anexă nr. III, din Legea nr.143/2000, modificată şi completată, privind combaterea, 

prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

În ceea ce priveşte locuinţa inculpatului W. din mun. Iaşi, cu ocazia percheziţiei 

domiciliare la această adresa au fost descoperite şi ridicate următoarele: un dispozitiv tip 

râşniţă, din metal, de formă cilindrică de culoare gri cu negru, în interiorul căruia se observă 

urme de produs vegetal, de culoare verde-oliv şi o cutie din metal de culoare galbenă, 

prevăzută cu capac pe suprafaţa căruia se află o imagine cu o frunză de cannabis, în interiorul 

căreia se află urme de produs vegetal, de culoare verde-oliv, ambele ambalate într-un plic de 

culoare albă, sigilat cu sigiliul unic cu seria QP 1698118 (proces verbal de percheziție 

domiciliară). 

Percheziţii domiciliare au fost efectuate şi la ceilalţi inculpaţi. Astfel, la data de 

24.06.2016, s-a procedat la efectuarea percheziţiei domiciliare la adresa din sat „V.”, jud. Iaşi, 

unde domiciliază inculpatul X., cu această ocazie fiind descoperite şi ridicate următoarele:un 

plic transparent ce conţine produs vegetal de culoare verde-oliv şi 32 de comprimate de formă 

rotundă, de culoare galbenă cu logo-ul „Lion face”, ce se aflau într-o pernă a canapelei din 

sufrageria locuinţei şi predate de către suspect, bunuri ambalate într-un plic, sigilat cu sigiliul 

QP 1712211 (proces-verbal de percheziție domiciliară), dar şi alte bunuri şi sume de bani. 

În urma testării efectuate asupra produsului vegetal de culoare verde-oliv cu miros 

înţepător, s-a constat că acesta reprezenta 3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) face 

parte din Tabelul-anexă nr. I, din Legea nr.143/2000, modificată şi completată, privind 

combaterea, prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri şi Cannabis face parte din 

Tabelul-anexă nr. III, din Legea nr.143/2000, modificată şi completată, privind combaterea, 

prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

Tot la data de 24.06.2016, s-a procedat la efectuarea percheziţiei domiciliare la adresa 

din sat „V.”, jud. Iaşi, unde inculpatul Y., cu această ocazie fiind descoperite şi ridicate 

următoarele:o râşniţă din material plastic cu inscripţia THE BULLDOG AMSTERDAM, care 

prezintă urme de produs vegetal; 6 resturi de ţigarete confecţionate artizanal descoperite într-o 
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scrumieră situată pe terasă; urme de produs vegetal ce au fost introduse într-o folie din plastic 

transparent, bunuri ambalate într-un plic sigilat cu sigiliul QP 1712215; un cântar electronic 

fără capac, din metal, ce prezintă urme de produs vegetal, bun ambalat într-un plic sigilat cu 

sigiliul QP 1712216;o plantă de cannabis cu înălţimea de circa 50 cm, într-un pet din plastic 

de culoare maro, planta fiind uscată şi o plantă de cannabis, de circa 70 de cm, verde, 

introdusă într-un pet din plastic cu pământ, ambele ambalate într-o pungă autosigilantă 

sigilată cu sigiliul BN 84607005 (proces verbal de percheziție domiciliară), dar şi alte bunuri 

şi sume de bani. 

În urma testării efectuate asupra produselor vegetale şi plantelor găsite, s-a constat că 

acesta reprezenta Tetrahidrocannabinol (THC), compus biosintetizat de planta Cannabis. 

Situaţia de fapt expusă mai sus este dovedită cu întreg materialul probator administrat 

în cursul urmăririi penale, însușit de către inculpați și menținut de către instanță, la care s-a 

făcut trimitere și pe parcursul prezentei, cu următoarele precizări: 

1. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul X., din declaraţia martorului „H.” rezultă că, în 

perioada aprilie 2015 – iunie 2015 a cumpărat de cca 24 ori câte 1 (un) gram de cannabis la 

preţul de 60 lei/gram de la inculpatul X. Acesta a oferit informaţii legate şi de activitatea 

inculpatului W., arătând că în perioada octombrie 2015 – mai 2016 a cumpărat cannabis la 

preţul de 60 lei/gram, în mai multe rânduri, de la inculpatul W.  

De asemenea, martora „E.” a declarat faptul că în perioada februarie 2016 până iunie 

2016 a cumpărat cca 30 comprimate ecstasy la preţul de 50 lei/comprimat (5-6 acte materiale) 

de la inculpatul X. 

Activitatea infracţională reţinută în sarcina inculpatului X. este confirmată şi de 

martorul „Ș.”, care a declarat faptul că în perioada anilor 2014-2015 a cumpărat de cca 30 ori, 

câte un gram de cannabis la preţul de 50 lei/gram de la persoane aflate în legătura 

infracţională cu inculpatul X., precum şi faptul că în perioada anilor 2015-2016, a cumpărat 

cannabis de cca 15-20 ori de la inculpatul W. persoană pe care i-a indicat-o inculpatul X.  

Frecvenţa, durata în timp şi amploarea activităţii desfăşurată de inculpatul X. este 

confirmată şi de alţi martori. Astfel, audiat fiind, martorul „M.” a declarat faptul că a 

cumpărat de la inculpatul X. în perioada august 2015 - octombrie 2015 de cca 5 ori cantitatea 

totală de aproximativ 20 de grame de cannabis. 

2. În privinţa inculpatului Y., instanţa reţine relevanţa următoarelor declaraţii ale 

martorilor „F.”, care a declarat faptul că în perioada februarie 2016 – iunie 2016 a cumpărat 

de la inculpatul Y. cantitatea totală de cca. 500 grame cannabis, la preţul de 55-60 lei/gram, 

dar şi a martorului „Wt.”, care a declarat faptul că îl cunoaşte pe inculpatul Y. de aproximativ 

trei sau patru luni de zile, când i-a oferit contra sumei de 120 de lei cantitatea de două grame 

de cannabis, oferindu-i în acelaşi timp şi numărul de telefon pentru a-l contacta pe viitor 

pentru alte eventuale tranzacţii cu droguri de risc, respectiv cannabis, iar în perioada aprilie 

2016 – mai 2016, s-au întâlnit de cel puţin alte patru ori pentru a cumpăra cananbis de la 

inculpatul Y., ocazii cu care martorul „Wt.” a cumpărat cantitatea totală de cca. 60 grame de 

cannabis (cantităţi cuprinse între 10-20 grame/întâlnire) la preţul de 60 lei/gram. De 

asemenea, acesta a precizat faptul că uneori inculpatul Y., îi spunea despre canabisul pe care 

îl deţinea la acel moment că este de calitate mai bună decât celelalte ori când s-a întâlnit cu 

acesta. Totodată martorul a declarat că nu cunoaşte dacă inculpatul Y. ar fi vândut alte 

substanţe interzise de lege. De obicei, se întâlnea cu acesta în zone centrale ale mun. Iaşi 

precum şi în zona campusului studenţesc. 

3. Pentru confirmarea activităţii de trafic de droguri exercitată de către inculpatul Z., 

relevantă este declaraţia martorei „Og.”, din 27.06.2016, care a arătat faptul că a cumpărat 

cannabis în perioada august 2015 – aprilie 2016 de la inculpatul Z., cu o frecvență de trei ori 

pe săptămână, contra prețului de 70-65 lei/gram. De asemenea, martora a declarat faptul că 

aceasta s-a mai întâlnit în mun. Iași cu inculpatul Z. de aproximativ 4-5 ori, observând în 

timpul în care erau împreună faptul că sus-inculpatul se stabilea și alte întâlniri scurte cu 

diferiți tineri cărora le vindea cannabis. Totodată, din declarația sus-numitei reiese faptul că în 
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perioada august 2015-aprilie 2016, inculpatul Z. i-a vândut acesteia o cantitate aproximativă 

de 100 grame Cannabis precum și faptul că acesta și-a continuat activitatea infracțională de 

trafic de droguri chiar și fără coordonarea inculpatului X.. 

4. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul W., martorul „T.” a arătat în depoziţia sa că îl 

cunoaşte pe inculpatul W. de la sfârşitul anului 2015, de la sala de pariuri sportive, că este 

consumator ocazional de droguri, respectiv cannabis, şi consumă o dată sau de două ori pe 

săptămână acest tip de drog, confirmând faptul că inculpatul W. se ocupa cu traficul de 

droguri, respectiv cannabis, de mai mult timp, iar prima dată când a cumpărat de la inculpatul 

W. a fost în luna decembrie 2015, cantitatea de 1 gram de cannabis la preţul de 80 de lei/gram 

şi că de obicei îl contacta pe acesta la telefon şi se întâlneau în diferite locuri pe raza 

municipiului Iaşi. În acest sens, martorul a estimat că a cumpărat de aproximativ 50 ori de la 

inculpatul W. cantitatea totală de aproximativ 70 grame de cannabis, la preţuri cuprinse între 

60-80 de lei/gram, cannabisul fiind ambalat în punguţe autosigilante transparente sau în folii 

de staniol. Totodată, martorul „T.” a menţionat că are la cunoştinţă despre faptul că W. îşi 

procura cannabisul de la numitul X. Astfel, l-a transportat de mai multe ori pe inculpatul W. la 

o adresă din zona „V.”, de unde o singură dată a ieşit X.  

Din analiza datelor obținute urmare efectuării perchezițiilor informatice, coroborată cu 

interceptările efectuate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză de către 

judecătorul de drepturi și libertăți, a rezultat faptul că în cadrul activității infracționale 

inculpaţii au folosit telefoanele mobile şi cartelele SIM pentru a comunica între ei în timpul 

săvârşirii infracţiunilor, bunuri descoperite asupra inculpaţilor cu ocazia efectuării 

percheziţiilor . 

Analiza proceselor-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate autorizat 

coroborate cu procesele-verbale de efectuare de investigații specifice, au evidenţiat faptul că 

în perioada în care a făcut obiectul supravegherilor tehnice, inculpații au continuat să 

săvârșească tranzacții cu cannabis, parte din el fiind destinat și consumului propriu pentru o 

parte din inculpați. Tot din analiza acestor procese verbale rezultă și modul clandestin în care 

operau aceștia, având bănuieli că sunt urmăriți, folosind în acest scop un limbaj codificat . 

Deşi, iniţial, unii dintre inculpaţi au dat depoziţii oscilante, audiați fiind în repetate 

rânduri, inclusiv după administrarea probei testimoniale şi chiar la solicitarea lor, inculpații au 

recunoscut și regretat faptele comise.  

Astfel, după aducerea la cunoștință a calității de inculpat și a drepturilor și garanțiilor 

procesuale, inculpatul X., în prezența apărătorului din oficiu, a declarat inițial, faptul că 

acuzațiile ce i-au fost aduse la cunoștință nu sunt adevărate (declarație suspect).Ulterior, fiind 

audiat în calitate de inculpat, în prezența apărătorului ales, inculpatul a revenit asupra poziției 

inițiale arătând faptul că în perioada anului 2014 – iunie 2016 a comercializat cantitatea totală 

de 3 (trei) kilograme cannabis, în mod personal (40 lei/gram) precum și prin intermediul altor 

persoane. În acest sens inculpatul i-a indicat pe inculpatul Z., inculpatul W., un anume „R.” 

(adică inculpatul Y.), precum și alte persoane pe care le cunoaște după porecle, toate din mun. 

Iași. Totodată, inculpatul a declarat faptul că în luna ianuarie 2016 a procurat un număr total 

de 300 (trei sute) comprimate ecstasy din care a comercializat un număr de 240 comprimate la 

prețul de 50 lei/comprimat, a consumat personal 28 de comprimate, iar cu ocazia efectuării 

percheziţiei domiciliare a pus la dispoziţia organelor de poliţie un număr total de 32 

comprimate ecstasy (declarație inculpat). 

La data de 07.09.2016, în urma solicitării sale, inculpatul X. a fost reaudiat, ocazie cu 

care acesta a detaliat întreaga sa activitate infracţională, sub toate aspectele de loc, de timp, 

modul de operare și altele. Astfel, inculpatul a confirmat debutul activităţii infracţionale, 

respectiv luna august 2014, când un apropiat de-al său pe nume „Bm.” i-a propus să îi 

furnizeze o cantitate mai mică de cannabis pe care să o comercializeze ulterior şi că, deşi a 

refuzat iniţial, la îndemnul inculpatului Z., şi-a schimbat decizia şi i-a cerut numitului „Bm.” 

o cantitate mică de cannabis, ca şi probă, moment din care a stabilit o legătură permanentă cu 

numitul „Bm.” în vederea aprovizionării cu cannabis. Acesta a indicat şi celelalte surse de 
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aprovizionare, dar şi celelalte persoane prin intermediul cărora îşi desfăşura activitatea, 

respectiv ceilalţi inculpaţi, preţul cu care comercializa cantităţile de droguri, inclusiv 

achiziţionarea celor 300 comprimate de tip MDMA (ecstasy) de la un cetăţean albanez pe 

nume „Do.” pe care l-a întâlnit în timp ce se afla în apropierea vămii „Oș.”, la prețul de 40 

lei/comprimat, dar şi comercializarea acestora în perioada ianuarie – iunie 2016 prin 

intermediul inculpatului Y. (150 comprimate), dar şi în mod direct (25 comprimate) la preţul 

de 45 lei/comprimat. 

Declaraţii detaliate au dat şi ceilalţi inculpaţi. Astfel, deşi iniţial s-a prevalat de dreptul 

la tăcere, la data de 17.08.2016 inculpatul Y., a fost reaudiat în urma solicitării făcute de către 

acesta, ocazie cu care a oferit detalii despre activitatea pe care acesta a desfăşurat-o, susţinând 

faptul că în cursul anului 2015 a cumpărat cannabis de la inculpatul Z. de mai multe ori, 

cantitatea totală fiind de aproximativ 10 grame cannabis la prețul de 60 lei/gram, aflând 

despre activitatea de trafic de droguri desfășurată de către inculpatul X., prin intermediul 

inculpatului Z. pe care l-a și abordat ulterior, în cursul lunii februarie 2016 pentru a cumpăra 

cannabis de la acesta şi că din acel moment a început o colaborare cu inculpatul X. sub 

aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc în 

perioada februarie 2016 – iunie 2016. În această perioadă inculpatul arătat că a obținut 

cantități însemnate de cannabis precum și comprimate de tip MDMA de la inculpatul X. 

contra sumelor de 60/gram cannabis și 60 lei/comprimat MDMA, primind uneori droguri de 

risc sau de mare risc și cu titlu gratuit. 

Inculpatul Y. a arătat faptul că la începutul lunii martie 2016, după ce s-a întors din 

străinătate, inculpatul X. a procurat comprimate de tip MDMA de culoare galbenă ce aveau ca 

logo un cap de leu, Din aceste comprimate, inculpatul X. i-a oferit un număr total de 16 

comprimate, cu ocazia a trei tranzacții. 

Totodată inculpatul a mai precizat că au fost situații în care i-a spus inculpatului X. că 

dorește să renunțe în totalitate la activitatea sa infracțională privind traficul de droguri, dar 

inculpatul X. i-a comunicat faptul că se va putea opri atunci când îi va restitui sumele de bani 

datorate față de acesta, respectiv suma totală de 10.000. Această suma reprezintă 

contravaloarea cantităților de cannabis pe care inculpatul X. i le-a furnizat în perioada 

februarie 2016 – iunie 2016 și pe care inculpatul Y. nu i le-a mai plătit. 

Inculpatul a mai declarat faptul că are cunoștință despre faptul că inculpatul X. a 

deținut un număr mai mare decât 300 de comprimate MDMA pe care le depozita în altă 

locație decât în locuința sa din sat „V.”, jud Iași. 

Relevante sunt şi declaraţiile inculpatului W.,care a arătat că l-a cunoscut în vara 

anului 2015 pe inculpatul Y., care i-a vândut droguri de risc (cannabis sub formă de muguri) 

din vara anului 2015 până la începutul lunii decembrie 2015 („până aproximativ cu o lună 

înainte de Crăciun”), achiziționând cca. 1-2 grame la fiecare tranzacție, la prețul de 70-80 

lei/gram şi că tranzacțiile aveau loc în sala de internet-cafe „Do.” din Iași, cumpărările fiind 

de cca. 3-4 ori pe săptămână, drogurile erau pentru consum propriu, iar banii necesari fiind 

rezultatul unei „chete” între mai mulți studenți. Ulterior, a arătat acesta că prelua drogurile și 

le consuma împreună cu ceilalți contribuitori la achiziționarea acestora. Inculpatul W. a mai 

arătat că l-a cunoscut la sfârșitul anului 2015 pe inculpatul X., de la care a început să 

achiziționeze cannabis mărunțit, în principiu tot cca. 1-2 grame la fiecare tranzacție efectuată 

de 3-4 ori pe săptămână (în medie), la prețul de 60 lei/ gram şi că în trei ocazii „speciale” 

(vacanță, Paște, deplasare la mare) a achiziționat de la inculpatul X. cantități mai mari de 

cannabis, de cca. 10-13 grame cannabis, dar care erau toate pentru consum propriu. 

Declaraţia dată de inculpat cuprinde şi aspecte care demonstrează modul de operare al 

inculpatului X.. Astfel, inculpatul W. a precizat că, având o datorie de cca. 2000 RON la 

inculpatul X. (rezultată tot din achiziționarea de cannabis de la acesta), a acceptat propunerea 

inculpatul X. de a comercializa droguri pentru acest şi, în consecință, a efectuat un număr de 5 

vânzări pentru inculpatul X., susținând că inculpatul X. îl apela, îi comunica să vină să preia 

pliculețul cu droguri de la domiciliul inculpatului X., după care îi era indicată locația unde să 
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se deplaseze să se întâlnească cu cumpărătorul și să primească suma de bani. A precizat că era 

vorba despre cantități mici de droguri vândute, gata ambalate la pliculețe de plastic de 

inculpatul X. 

Inculpatul W. a indicat locațiile unde a efectuat tranzacțiile și a precizat că, de fiecare 

dată, a fost vorba despre alți cumpărători, toți indicați de inculpatul X. Totodată, acesta a 

susținut că nu și-a oprit vreun comision din aceste tranzacții, dar inculpatul X. îi mai oferea cu 

titlu gratuit mici cantități de cannabis. 

În privinţa poziţiei procesuale adoptate de către inculpatul Z., instanţa reţine că acesta 

a avut o poziţie oscilantă şi, în general de negare a faptelor reţinute în sarcina sa, pe parcursul 

urmăririi penale. Astfel, iniţial, în calitate de suspect, Z. a declarat faptul că nu are cunoștință 

să fi vândut de patru ori cannabis unui investigator acoperit în perioada septembrie 2014 – 

decembrie 2014 şi că a consumat de mai multe ori cannabis de la inculpatul X., oferit cu titlu 

gratuit precum și contra unor sume de bani.  

Această poziţie a fost menţinută şi cu ocazia audierii în calitate de inculpat la data de 

29.06.2016, când nu a recunoscut comiterea infracțiunii reținute în sarcina sa, iar la data de 

21.09.2016 fiind audiat, în prezenţa apărătorului din oficiu, inculpatul Z. s-a prevalat de 

dreptul la tăcere. 

Ulterior, după sesizarea instanţei de judecată, inculpatul a recunoscut în totalitate 

faptele reţinute în sarcina sa, astfel cum au fost descrise în actul de sesizare, solicitând 

instanţei să fie judecat în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.  

Analizată în mod distinct, declaraţia fiecăruia dintre inculpaţi se coroborează cu 

declaraţiile celorlalţi inculpaţi, oferind elemente de detaliu, declaraţii pe care instanţa de 

judecată le consideră credibile în contextul în care sunt confirmate de declaraţiile unui număr 

impresionant de martori, de rezultatul consemnat în procesele verbale ale investigatorilor sub 

acoperire, de rezultatul consemnat în procesele verbale de consemnare a activităţii de 

supraveghere operativă, precum şi de înregistrările ambientale.  

Cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare, la locuinţele inculpaţilor au fost găsite 

următoarele bunuri : sume de bani, punguţe din material plastic transparent, autosigilante, care 

conţin fragmente vegetale (inflorescenţe) de culoare verde-oliv, cântare electronice, 

dispozitive metalice, tip râşniţă, telefoane mobile. 

Instanţa reţine că inculpații și-au luat măsuri de protecţie pentru a nu fi descoperiţi de 

organele de urmărire penală (foloseau telefoanele mobile şi cartelele SIM pentru a comunica 

între ei în timpul săvârşirii infracţiunilor, pe care le schimbau), activitatea acestora 

desfăşurându-se sub sfera clandestinităţii. Mai mult, aceştia au fost atenţi la selectarea 

persoanelor cărora le vând droguri, tot în ideea de a nu fi descoperiţi de organele judiciare. 

Din vastul material probator administrat în cauză a rezultat că inculpatul X. îi 

aproviziona pe inculpaţi, respectiv pe inculpatul Z. cu o frecvenţă mai redusă, iar pe inculpații 

W. și Y. aproape zilnic, cu tipurile şi cantităţile de droguri de care aceștia aveau nevoie, 

acesta deplasându-se personal în locurile stabilite cu fiecare în parte, totodată inculpatul X. 

comercializa droguri de risc și droguri de mare risc şi în mod direct, dar către un cerc mai 

restrâns de persoane, în general către cei cu o situaţie financiară foarte bună şi către cei 

cunoscuţi în lumea interlopă şi că obişnuia să lase telefonul pe care îl folosea unui alt membru 

al grupării pentru a se ocupa de comercializarea drogurilor în locul său. La rândul lor, 

inculpaţii Z., W. și Y. aplicau un adaos comercial ilicit (”capac”) la comercializarea 

ulterioară.  

Din coroborarea întregului material probatoriu administrat în cauză a rezultat faptul că 

inculpatul X. cumpăra cantitățile de cannabis de la alţi dealeri din alte localităţi, pe care 

ulterior le transporta în mun. Iași și le deţinea, fără drept, în locuința sa din sat „V.”, jud. Iași. 

Concluzionând, vastul probatoriu administrat în cauză, expus în cele ce preced, oferă 

elemente de detaliu credibile şi coroborabile care formează un ansamblu probator din care 

rezultă atât săvârşirea faptelor în modalitatea descrisă, sub aspectul laturii obiective, cât şi 

forma de vinovăţie cu care au acţionat fiecare dintre inculpați, sub aspectul laturii subiective, 
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respectiv intenţia directă, în condiţiile în care au conştientizat că prin faptele lor sunt vătămate 

valorile sociale protejate de lege şi au urmărit producerea acestui rezultat în scopul obținerii 

unui folos material imediat și injust. 

În drept: 

1. În ceea ce îl privește pe inculpatul X.: 

a) Fapta inculpatului X. de a acționa în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții 

infracționale, în perioada august 2014 – iunie 2016 la efectuarea de operațiuni cu cantitatea 

totală de 1900 grame cannabis, drog de risc prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 

143/2000, republicată, constând în: 

- procurarea cantității totale de cca 1700 grame cannabis de la numitul „Bm.” în 

perioadele august 2014 – aprilie 2015 şi septembrie 2015 – februarie 2016 contra sumei totale 

de cca. 62.900 lei (9 acte materiale); 

- procurarea, în perioada aprilie 2015 - septembrie 2015, a cantității totale de cca 200 

grame cannabis de la o persoană neidentificată, contra sumei totale de cca. 8000 lei (4 acte 

materiale); 

- deținerea fără drept, în perioada august 2014-iunie 2016 a cantității totale de 1900 

grame cannabis în scopul vânzării pe piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a pus în vânzare cantitatea de 1540 grame cannabis prin intermediul inculpaților Z. 

(380 grame cannabis în perioada august 2014- decembrie 2014: 35 acte materiale), Y. (750 

grame cannabis în perioada iunie 2015 – iunie 2016: 35 acte materiale) şi W. (cantitatea de 

140 grame cannabis în perioada februarie 2014 – iunie 2016: 8 acte materiale), precum și prin 

intermediul numitului B. (cantitatea de 270 grame cannabis în perioada decembrie 2014 – 

aprilie 2016: 20 acte materiale); perioadă în care investigatorului acoperit „R.”- nume de cod, 

a procurat autorizat de la inculpatul Z. cantitatea de 4,31 grame de cannabis, contra sumei 

totale de cca. 400 lei (4 acte materiale: septembrie 2014 - 0,84 și 0,52 grame cannabis; 

octombrie - 1,05 grame cannabis, decembrie 2014- 1,90 grame cannabis), de la suspectul B. 

cantitatea de 0,68 grame Cannabis (1 act material: februarie 2015); de la inculpatul W. 

cantitatea de 4,48 grame cannabis, contra sumei de 320 lei (3 acte materiale: martie - aprilie 

2016), iar investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului acoperit 

„C.” - nume de cod, a realizat procurarea autorizată de la suspectul Y. a cantității de 0,67 

grame cannabis, contra sumei de 70 lei ( 1 act material: mai 2016);  

- a vândut în perioada august 2014 – iunie 2016 cantitatea de 151 grame de cannabis, 

contra sumei totale de cca. 7550 lei, către martorii „H.” (24 grame cannabis – 24 acte 

materiale), „Ș.” (30 grame cannabis – 30 acte materiale), „G.” (24 grame cannabis – 8 acte 

materiale), „M.” (20 grame cannabis – 5 acte materiale), „V.” (2 grame cannabis – 1 act 

material), „P.” (2 grame cannabis – 1 act material); 

- a vândut în perioada aprilie 2015 – septembrie 2015 cantitatea de 200 grame 

cannabis, contra sumei de 10.000 lei, unor consumatori de astfel de substanțe din mun. Iași și 

localitățile limitrofe neidentificați, conform propriei declarații;  

- a vândut în luna mai 2016 cantitatea de 0,72 grame cannabis (1 act material), contra 

sumei de 60 (șaizeci) lei, investigatorului acoperit „N.” - nume de cod prin intermediul 

colaboratorului acoperit „I.” - nume de cod, iar cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare 

din data de 29.06.2016 la domiciliul inculpatului X., organele de poliţie au descoperit 

cantitatea de 0,87 grame cannabis, deţinută de către inculpat tot în scopul comercializării, 

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă 

continuată, faptă prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 

alin. 1 din Noul Cod penal. 

b) Fapta inculpatului X. de a procura în cursul lunii ianuarie 2016, contra sumei totale 

de cca. 12000 lei cantitatea de 300 comprimate MDMA (1 act material), drog de mare risc 

prevăzut de Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, republicată, pe care în perioada 

ianuarie –iunie 2016 le-a deținut, fără drept, în vederea comercializării pe piața ilicită, din 

care: 
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- a vândut cantitatea de cca 30 comprimate MDMA (6 acte materiale) contra sumei 

totale de cca. 1500 lei martorei „E.”; 

- a pus în vânzare un număr de cca. 150 comprimate MDMA (24 acte materiale), 

contra sumei totale de cca. 7500 lei prin intermediul inculpatului Y., perioadă în care 

investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului acoperit „C.”- 

nume de cod, a cumpărat autorizat, contra sumei de 130 lei, de la inculpatul Y. un număr de 2 

comprimate MDMA – drog de mare risc care face parte din Tabelul – anexă nr. I din Legea 

nr. 143/2000 (1 act material); 

- a vândut în perioada aprilie - mai 2016 un număr de 7 comprimate MDMA (2 acte 

materiale), contra sumei de 420 lei investigatorilor acoperiți „I.” și „N.” - nume de cod prin 

intermediul colaboratorului acoperit „I.” - nume de cod; 

- a oferit cu titlu gratuit un număr de 45 comprimate MDMA inculpaţilor Y. (40 

comprimate) şi W. (5 comprimate), iar la data de 29.06.2016 cu ocazia efectuării percheziției 

domiciliare la locuința inculpatului X., au fost descoperite un număr de 32 comprimate 

ecstasy, în care s-a pus în evidență MDMA - drog de mare risc prev. de Tabelul-anexă nr. I 

din Legea nr. 143/2000, republicată, deținute de inculpat în vederea comercializării pe piața 

ilicită din mun. Iaşi, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de 

mare risc în formă continuată, faptă prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, republicată, 

cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.  

Activitatea infracțională a inculpatului se caracterizează printr-o pluralitate de 

infracțiuni în forma concursului real, prev. de art. 38 alin. 1 Cod penal. 

2). În ceea ce îl privește pe inculpatul Y. 

a) Fapta inculpatului Y. de a acționa în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții 

infracționale, în perioada iunie 2015 – iunie 2016 la: 

- procurarea cantității totale de cca 750 grame cannabis, drog de risc prevăzut de 

Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, de la inculpatul X. contra sumei 

totale de cca. 35250 lei (preț mediu de 47 lei/gram); 

- deținerea, fără drept, a cantității totale de cca 750 grame cannabis, drog de risc 

prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, în scopul vânzării pe 

piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a vândut cantitatea de 710 grame cannabis contra sumei totale de cca. 46150 lei (preț 

mediu de 65 lei/gram) pusă în vânzare prin intermediul său de către inculpatul X. la prețul de 

35250 lei, către martorii „K.” (30 grame cannabis – 30 acte materiale), „F.” (500 grame 

cannabis – 37 acte materiale), „Wt.” (60 grame cannabis – 4 acte materiale), „V.” (3 grame 

cannabis – 3 acte materiale) și inculpatului W. (117 grame cannabis – 78 acte materiale), 

perioadă în care investigatorul acoperit „N.” - nume de cod, prin intermediul colaboratorului 

acoperit „C.” - nume de cod, a realizat procurarea autorizată de la suspectul Y. a cantității de 

0,67 grame cannabis (1 act material: mai 2016), iar la data de 29.06.2016 cu ocazia efectuării 

percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului Y., au fost descoperite 2 plante aparținând 

genului Cannabis, constituite din cantitatea totală de 45,2 grame plante de Cannabis (în stare 

naturală); o punguță conținând cantitatea de 0,09 grame cannabis, un cântar electronic în care 

s-a pus în evidență THC – drog de risc, un dispozitiv tip râșniță în care în care s-a pus în 

evidență THC, substanță biosintetizată de planta cannabis, drog de risc prev. de tabelul-anexă 

nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată pe care le deținea fără drept, în scopul efectuării 

tranzacțiilor ilicite cu droguri, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de 

droguri de risc în formă continuată, faptă prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, 

republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal. 

b) Fapta inculpatului Y. de a acționa în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții 

infracționale, în perioada ianuarie 2016 – iunie 2016 la: 

- procurarea unui număr de 190 comprimate MDMA (25 cate materiale), drog de mare 

risc prevăzut de Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, republicată, (din care un 40 

comprimate cu titlu gratuit) de la inculpatul X. contra sumei totale de cca. 7500 lei, 
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- deținerea, fără drept, a unui număr de 150 comprimate MDMA, în scopul vânzării pe 

piața ilicită din mun. Iași, din care: a vândut investigatorului acoperit „N.”- nume de cod, prin 

intermediul colaboratorului acoperit „C.”- nume de cod, contra sumei de 130 lei un număr de 

2 comprimate MDMA – drog de mare risc care face parte din Tabelul – anexă nr. I din Legea 

nr. 143/2000, republicată (1 act material),întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de 

trafic de droguri de mare risc în formă continuată, faptă prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 

143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.  

Activitatea infracțională a inculpatului se caracterizează printr-o pluralitate de 

infracțiuni în forma concursului real, prev. de art. 38 alin. 1 Cod penal. 

3).În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Z.  

Fapta inculpatului Z. de a acționa în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții 

infracționale, în perioada august 2014 – aprilie 2016 la efectuarea de operațiuni cu cantitatea 

totală de cca. 490 grame cannabis, drog de risc prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 

143/2000, republicată, constând în: 

- procurarea în perioada august 2014 – decembrie 2015 a cantității totale de cca 380 

grame cannabis (35 acte materiale) de la inculpatul X. contra sumei totale de cca. 19000 lei; 

- procurarea în perioada august 2015- aprilie 2016 a cantității de 110 grame cannabis 

de la o persoană neidentificată; 

- deținerea, fără drept, în perioada august 2014 - aprilie 2016 a cantității totale de 490 

grame cannabis în scopul vânzării pe piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a vândut cantitatea de 111 grame cannabis contra sumei de 7215 lei către martorii 

„G.” (1 act material: 1 gram cannabis în luna decembrie 2014), „Og.” (100 acte materiale: 100 

grame cannabis în perioada august 2015 - aprilie 2016 ) și inculpatului Y. (10 acte materiale: 

10 grame cannabis în cursul anului 2015); 

- a vândut în perioada septembrie 2014 – decembrie 2014 cantitatea totală de 4,31 

grame cannabis, puse în vânzare prin intermediul său de către inculpatul X., investigatorului 

acoperit „R.” - nume de cod, contra sumei totale de cca. 400 lei (4 acte materiale: 0,84 grame 

cannabis; 0,52 grame cannabis; 1,05 grame cannabis și 1,90 grame cannabis), întrunește 

elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă 

prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul 

Cod penal.  

4) În ceea ce îl priveşte pe inculpatul W.  

Fapta inculpatului W. de a acționa în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții 

infracționale, În perioada octombrie 2015 – iunie 2016 inculpatul, în mod repetat și în baza 

aceleiași rezoluții infracționale, a procurat de la coinculpații X. și Y. cantitatea totală de cca 

200 grame cannabis, drog de risc prevăzut de Tabelul-anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, 

republicată, pe care a deținut-o, fără drept, în vederea comercializării, din care: 

- a vândut cantitatea de 126 grame de cannabis, contra sumei totale de cca. 7560 lei, 

către martorii „Q.” (24 grame cannabis - 8 acte materiale), „H.” (2 grame - 2 acte materiale), 

„Ș.” (17 grame cannabis - 17 acte materiale), „M.” (15 grame cannabis - 10 acte materiale), 

„T.” (70 grame cannabis- 50 acte materiale); 

- a oferit cu titlu gratuit ţigarete ce conţineau cannabis martorul „Ab.” (începutul 

anului 2016 - 2 acte materiale), 

- a vândut în perioada martie – aprilie 2016 cantitatea de 4,48 grame cannabis, pusă în 

vânzare prin intermediul său de către inculpatul X., investigatorului acoperit „R.”- nume de 

cod, contra sumei totale de cca. 420 lei (3 acte materiale), iar la data de 29.06.2016, orele 15
30

 

inculpatul W. a fost prins în flagrant în timp ce comercializase cantitatea de cca 8,83 grame 

cannabis, contra sumei de 600 lei investigatorului acoperit „R.” - nume de cod, iar cu ocazia 

efectuării perchezițiilor domiciliare din data de 29.06.2016 la adresa din mun. Iaşi, unde 

locuia fără forme legale inculpatul W., organele de poliţie au descoperit cantitatea totală de 

18,97 grame cannabis, deţinută de către inculpat tot în scopul comercializării, un cântar 

electronic şi o râşniţă pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) compus 
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biosintetizat de planta Cannabis, un număr de 100 punguțe autosigilante, iar la adresa unde 

domiciliază inculpatul W. din mun. Iaşi fiind descoperite şi ridicate o râşniţă, din metal, de 

formă cilindrică de culoare gri cu negru, și o cutie din metal de culoare galbenă, prevăzută cu 

capac pe suprafaţa căruia se află o imagine cu o frunză de cannabis, pe care s-a pus în 

evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) compus biosintetizat de planta Cannabis, bunuri 

folosite de către inculpat în activitatea infracțională de trafic de droguri, întrunește elementele 

constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prev. de art. 

2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.  

Circumstanțele reale ale săvârşirii faptelor de către inculpaţi, gradul de participaţie a 

acestora conturează fără echivoc elementele constitutive ale infracțiunilor menționate.  

Fiind pe deplin dovedită vinovăţia inculpaţilor, instanţa va antrena răspunderea penală 

a acestora, dispunând condamnarea acestora. 

La individualizarea judiciară a pedepselor ce vor fi stabilite şi aplicate şi a modului de 

executare, instanţa va avea în vedere criteriile prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv, 

dispoziţiile generale ale Codului penal, limitele de pedeapsă fixate în legea specială pentru 

infracţiunile reţinute în sarcina inculpaților, gravitatea infracţiunilor săvârşite, periculozitatea 

infractorilor, evaluată după împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, după 

mijloacele folosite, după starea de pericol creată pentru valorile ocrotite, după natura şi 

consecinţele infracţiunilor, după amploarea ariilor ilicite, după motivul săvârşirii 

infracţiunilor, după conduita după săvârşirea infracţiunilor şi pe parcursul procesului penal, 

după nivelul de educaţie, vârstă, stare de sănătate, situaţia familială şi socială. 

Gradul de pericol social concret al faptelor comise de către inculpaţi este unul foarte 

ridicat, având în vedere atingerea importantă adusă valorilor sociale ocrotite de legea penală, 

modul şi mijloacele de săvârşire a faptelor, aşa cum au fost descrise mai sus, împrejurările în 

care faptele au fost comise şi, nu în ultimul rând, urmările produse.  

Pe de altă parte, sub aspectul materialităţii faptelor pretinse, nu se poate reduce un 

element esenţial al ordinii publice la sfera intereselor private ale particularilor care ar fi tentaţi 

sa consume sau să încerce să consume astfel de substanţe calificate ca droguri ilegale, doar pe 

temeiul ca fiecare are dreptul de a dispune de propriul corp sau pe temeiul ca legiuitorul a 

îngăduit consumul altor plante sau substanţe cu efect asemănător cannabisului. 

De la momentul incriminării traficului de canabis, ca drog de risc, respectiv a 

comprimatelor MDMA, ca droguri de mare risc, legiuitorul a apreciat că existenţa 

tetrahidrocannabinolului (THC), ca substanţă psihotropă sintetizată de planta Cannabis, 

respectiv existenţa methylenedioxymetamfetamine (MDMA) sunt periculoase prin ele însele 

într-o asemenea manieră încât se impune interzicerea ,,cultivării, producerii, fabricării, 

experimentării, extragerii, preparării, transformării, oferirii, punerii în vânzare, vânzării, 

distribuirii, livrării cu orice titlu, trimiterii, transportului, procurării, cumpărării, deţinerii ori 

altor operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, respectiv de mare risc, fără drept, pentru 

existenta infracţiunii fiind suficientă verificarea uneia din modalităţile normative alternative şi 

respectiv stabilirea dacă probele ridicate conţin substanţe stupefiante sau psihotrope supuse 

controlului conform Legii nr. 143/2000. Or, din rapoartele de constatare tehnico – ştiinţifică 

întocmite în cauză, rezultă că aceste substanţe depistate sunt cannabis şi MDMA. 

Starea de pericol pusă în evidență de inculpaţi rezultă fără dubii din datele existente în 

cauză astfel cum au fost prezentate, privitoare la împrejurările şi modul de desfăşurare a 

activităţii infracţionale.  

Traficul ilicit de droguri reprezintă o infracţiune internaţională de o deosebită 

gravitate, având în vedere în special pericolul deosebit de mare pe care îl prezintă consumul 

de droguri asupra sănătăţii oamenilor.  

Pentru a se da eficienţă activităţilor de combatere a traficului de droguri, este necesară 

coordonarea eforturilor organelor specializate. Această cooperare şi coordonare presupune nu 

numai arestarea persoanelor în cazul în care sunt descoperite cu droguri, ci şi supravegherea 

lor pe traseul parcurs, controlul traficului până la destinaţie şi la distribuirea lor către 



45 

 

consumatori, situaţie care va conduce la descoperirea întregii reţele care este implicată în 

traficul de stupefiante.  

O sarcină foarte importantă în combaterea acestui flagel o au organele specializate ale 

statului ale căror acţiuni trebuie îndreptate către finalitatea firească, scăderea consumului de 

droguri, prin suprimarea fenomenului-flagel al traficului de droguri. 

La rândul lor, inculpații prezintă un nivel de periculozitate diferit, iar această 

periculozitate este într-o măsură atenuată de atitudinea lor de după comiterea faptei, de 

recunoaștere a faptelor și de regret. 

Nicio împrejurare extrasă din probele cauzei nu este de natură să antameze reţinerea 

vreunei circumstanţe atenuante raportat la componenta de temeritate a faptelor inculpaţilor. 

Astfel, susţinerea apărătorului ales al inculpatului X., în sensul reţinerii ca şi 

circumstanţă atenuantă, împrejurarea că inculpatul a oferit detalii organelor de urmărire 

despre numitul „Bm.”, una din sursele sale de aprovizionare, în condiţiile în care procurorul a 

apreciat că nu sunt aplicabile raportat la acest aspect disp. art. 15 din Legea nr. 143/2000, este 

nefondată, instanţa neputând face aplicarea disp. art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, având în 

vedere că aceste dispoziţii se aplică doar în cazul în care se identifică împrejurări legate de 

fapta comisă, care ar diminua gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului . 

Or, împrejurarea alegată de inculpat nu se circumscrie unei împrejurări legate de 

faptele pentru care este trimis în judecată, ci reprezintă o împrejurare ce poate fi circumscrisă 

unei atitudini de cooperare cu organele de urmărire penală, de conduita sa generală, respectiv 

un criteriu general de individualizare a pedepsei, prevăzut, de altfel, şi de disp. art. 74 alin. 1 

lit. f Cod penal. 

Astfel cum a statuat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în jurisprudenţa sa, 

recunoaşterea unor date si împrejurări ale realităţii, ca circumstanţe atenuante, nu este posibilă 

decât dacă circumstanţele avute in vedere de instanţă reduc în asemenea măsură gravitatea 

faptei în ansamblu, sau îl caracterizează de o asemenea manieră pe inculpat, încât numai 

aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită în 

concret satisface imperativul justei individualizări a pedepsei. 

Aceste condiţii sunt apreciate de instanţă ca nefiind îndeplinite în cauză faţă de 

inculpaţi.  

De menționat că niciunul dintre inculpați nu este cunoscut cu antecedente penale. 

În ceea ce priveşte circumstanţele personale ale inculpaţilor, instanţa are în vedere că 

sunt persoane foarte tinere, cu vârste cu prinse între 19 ani şi 29 de ani, la momentul începerii 

activităţilor infracţionale, fără ocupaţii şi că provin din familii bine structurate, astfel cum 

rezultă din înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosarul cauzei.  

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Y., instanţa reţine în favoarea acestuia beneficiul 

disp. art. 15 din Legea nr. 143/2000, respectiv cauza specială de reducere a limitelor de 

pedeapsă la jumătate, cu privire la infracţiunile de trafic de droguri de risc în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi trafic de droguri de mare 

risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, având în 

vedere că inculpatul a denunţat şi au facilitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a 

altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri, astfel cum rezultă din datele 

comunicate de Ministerul Public. 

În cazul inculpaților X. şi Z., valorificând toate elementele decurgând din limitele de 

pedeapsă prevăzute de textele de incriminare, dispoziţiile părţii generale a Codului penal şi 

regimul de sancţionare a infracţiunilor săvârşite, gradul de pericol social concret ridicat pe 

care-l reprezintă infracţiunile comise, ţinând cont şi de întreaga situaţie de fapt reţinută în 

sarcina fiecărui inculpat, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, 

privind reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, instanţa le va stabili și, ulterior, aplica o 

pedeapsă principală cu închisoarea dozată corespunzător, cu executare efectivă în regim de 

detenție, la nivelul care sa justifice aprecierea ca aceasta este o măsură de constrângere, dar şi 

un mijloc de reeducare eficient.  
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În dozarea pedepsei principale ce urmează a fi stabilită şi aplicată acestor inculpaţi, 

instanţa va avea în vedere şi contribuţia calitativă şi cantitativă în activitatea infracţională 

reţinută în sarcina lor (respectiv în funcţie de cantitatea de droguri traficată, de numărul 

actelor materiale realizate, de perioada în timp a desfăşurării activităţii infracţionale, de 

circumstanţele personale ale fiecăruia). Astfel, instanța va avea în vedere că inculpatul X. a 

traficat cea mai mare cantitate de droguri, respectiv 1900 gr cannabis, dar şi o cantitate relativ 

mare de droguri de mare risc, în speţă 300 de comprimate MDMA, el fiind cel care îi 

aproviziona aproape zilnic pe inculpaţii W. şi Y. cu cantităţile de droguri ce urmau a fi 

comercializate de către aceştia din urmă, iar pe inculpatul Z. îl aproviziona cu o frecvenţă 

constantă. În ceea ce priveşte perioada de timp, instanţa reţine că aceasta a debutat în luna 

august 2014 şi a încetat în iunie 2016, aproximativ doi ani de zile, o perioadă destul de 

îndelungată. Nu în ultimul rând instanţa va avea în vedere la individualizarea pedepsei, dar şi 

a modalităţii de executare a acesteia în privinţa inculpatului X. şi împrejurarea că a atras în 

această activitate ilicită persoane foarte tinere (inculpatul Y. în vârstă de 19 ani la momentul 

începerii activităţii de trafic, respectiv iunie 2015, inculpatul W., în vârstă de 25 de ani 

momentul începerii activităţii de trafic, respectiv octombrie 2015), folosindu-se uneori 

inclusiv de faptul că aceştia erau consumatori ocazionali de droguri, conturându-le astfel 

oportunitatea procurării drogurilor din surse materiale proprii, obţinute ca urmare a acestor 

activităţi ilicite . 

Mai reţine instanţa că inculpatul X. a comis infracţiuni de o gravitate deosebită, iar 

modalitatea de comitere a faptelor denotă o gravitate sporită a acestora şi în contextul în care 

la acest moment, cel puţin în ceea ce priveşte localitatea Iaşi, acest fenomen se întâlneşte din 

ce în ce mai des în rândul adolescenţilor şi sunt racolaţi tineri care sunt determinaţi să 

consume astfel de droguri.  

În privinţa inculpatului Z., instanţa va avea în vedere la stabilirea pedepsei şi a 

modalităţii de individualizare a executării ei şi împrejurarea că acesta pe lângă faptul că a 

întărit hotărârea inculpatului X. de a desfăşura aceasta activitate (a se reţine că iniţial 

inculpatul X. a refuzat propunerea făcută de „Bm.” de a comercializa droguri pe care acesta 

din urmă le aducea din jud. Maramureş) a fost singurul care a întreţinut în mod constant 

activitatea de comercializare desfăşurată de inculpatul X., fiind principalul său intermediar (cu 

excepţia unei perioade în care s-a aprovizionat şi din alte surse), dar atrăgând în această 

activitate şi pe ceilalţi doi inculpaţi, pe care i-a propus inculpatului X. ca şi posibili 

intermediari în activitatea sa de comercializare. 

Nu în ultimul rând, instanţa va avea în vedere că inculpatul Z. nu a avut de la bun 

început o atitudine de recunoaştere şi regret a faptei reţinută în sarcina sa, iniţial acesta 

negând acuzaţiile aduse, ulterior prevalându-se de dreptul la tăcere, că abia în faţa instanţei de 

judecată să recunoască faptele ce i se impută. Astfel, atitudinea sa a fost oscilantă, aspect care 

nu îl poate favoriza în mod benefic sub aspectul modului de individualizare a executării 

pedepsei. Tot sub acest aspect, al individualizării executării pedepsei, instanţa va avea în 

vedere şi comportamentul inculpatului pe perioada cât s-a aflat sub imperiul măsurii 

preventive a arestului la domiciliu, acesta nesocotind cu uşurinţă beneficiul acordat de către 

instanţa de judecată prin faptul că i s-a permis să muncească în vederea asigurării mijloacelor 

sale de existenţă, însă acesta din urmă nu s-a prezentat în mod constant la locul de muncă, 

ajungând să i se desfacă contractul de muncă şi nici nu a înţeles să îşi respecte obligaţiile 

impuse în cadrul acestei măsuri preventive, nereuşind să justifice absenţele sale constante de 

la domiciliu, absenţe consemnate de organele de supraveghere, ceea ce, de altfel, a condus la 

înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura arestului preventiv. 

În consecinţă, raportat la toate aceste considerente, ţinând seama că în condiţiile noilor 

reglementări penale sub imperiul cărora inculpaţii au comis faptele, sancţionarea pluralităţii 

de infracţiuni (concursul de infracţiuni) prevede aplicarea sporului obligatoriu, instanţa 

privind activitatea infracţională a inculpaţilor în ansamblul său, va stabili pentru fiecare dintre 

infracţiunile comise pedepse cu închisoarea orientate spre cuantumul mediu prevăzut de lege. 
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De asemenea, alături de fiecare pedeapsă principală stabilită se va stabili și pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. k 

Cod penal (respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii 

publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a 

ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pentru 

perioade corespunzătoare precum și pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. k Cod penal, pe durata și în condițiile prev. 

de art. 65 Cod penal. 

Având în vedere regimul sancţionator aplicabil pentru pluralitatea de infracţiuni sub 

forma concursului de infracţiuni ( pentru inculpaţii X. şi Y.), în baza art. 38 alin. 1 Cod penal, 

art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va aplica fiecăruia dintre cei doi inculpați pedeapsa principală 

cea mai grea la care se va adăuga un spor legal. 

În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal va aplica pedeapsa complementară cea mai grea, 

iar, în baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, va aplica 

fiecăruia dintre cei doi inculpați pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. 

de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. k Cod penal, pedeapsă ce se va executa până la executarea 

sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, va menţine măsura arestării preventive a 

inculpaţilor, constatând că temeiurile ce au stat la baza luării, şi ulterior menţinerii măsurii 

preventive nu s-au modificat, ci, din contră, s-au consolidat, mai ales că se va dispune 

condamnarea inculpaților. 

Pentru inculpatul X., instanţa, în baza art. 72 alin. 1 Cod penal, va deduce din 

pedeapsa închisorii aplicate durata reținerii şi a arestării preventive, respectiv de la 30.06.2016 

la zi. 

Pentru inculpatul Z., în baza art. 72 alin. 1 Cod penal, va deduce din pedeapsa 

închisorii aplicate durata reținerii şi a arestului la domiciliu respectiv de la 29.06.2016 la 

07.12.2016, precum şi a arestării preventive, respectiv de la 07.12.2016 la zi. 

În ceea ce privește modalitatea de executare a fiecăreia dintre pedepsele aplicate 

inculpaţilor Y. şi W., instanţa se va orienta către suspendarea sub supraveghere a executării 

acestora pentru următoarele considerente: sunt îndeplinite condiţiile obiective referitoare la 

infracţiunile săvârşite pentru care instanţa va aplica o pedeapsă cu închisoare în limitele prev. 

de disp. art. 91 alin. 1 lit. a Cod penal; sunt îndeplinite condiţiile referitoare la persoana 

inculpaţilor (nici unul dintre ei nu este cunoscut cu antecedente penale, şi-au manifestat 

acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, inculpații nu s-a sustras de 

la urmărirea penală sau de la judecată şi nici nu au încercat zădărnicirea aflării adevărului; în 

plus, în raport de persoana fiecărui inculpat, de conduita bună, corectă, cu respect faţă de 

normele sociale şi morale, avută anterior săvârşirii infracţiunilor, de posibilităţile lor de 

îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea 

acesteia, că Y. şi W., nu vor mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea 

conduitei lor pentru o anumită perioadă). 

La crearea unei astfel de aprecieri, instanţa are în vedere persoana fiecărui inculpat 

(neimplicați în alte conflicte penale, cu respect pentru normele sociale, familiale, inculpatul 

W. fiind înscris la Facultatea de Agronomie – Secţia Peisagistică, a fost integrat într-un 

program de asistenţă în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog unde a beneficiat de un program 

psihologic, a încheiat şi un contract de muncă pe perioada desfăşurării procesului penal, 

încercând să îşi obţină în mod legal mijloacele de existenţă, iar în privinţa inculpatului Y. 

existând indicii asupra unor probleme legate de starea sa de sănătate), conduita bună avută 

înaintea săvârşirii infracţiunilor (dovadă fiind înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosar 

de către inculpatul Y., înscrisuri provenind atât de la membri ai familiei sale, cât şi de la 

profesorii care s-au ocupat de educaţia şi instrucţia sa, din care rezultă preocupările culturale 

ale acestui inculpat, îndeosebi fiind recunoscut ca un bun pianist, dar şi cu preocupări în 

domeniul protecţiei mediului în care s-a implicat ca şi voluntar, iar în cazul inculpatului W. 
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înscrisurile în circumstanţiere provenind de la unităţile de învăţământ), posibilităţile fiecăruia 

de îndreptare, reliefate de atitudinea avută în faţa instanţei (în cazul inculpatului W. inclusiv 

prin respectarea cu rigurozitate a obligaţiilor impuse de către instanţă pe perioada arestului la 

domiciliu spre deosebire de inculpatul Z.). 

În consecinţă, instanţa apreciază că pentru aceşti doi inculpaţi, executarea pedepsei 

principale sub supraveghere este suficientă pentru a asigura îndeplinirea rolului pedepsei 

constând în principal în reeducarea inculpatului, conștientizarea acestuia cu privire la efectele 

faptelor penale comise care au fost sancţionate de stat şi care, în eventualitatea reiterării 

acesteia, va fi una care va exclude manifestarea oricărui tip de clemenţă, atât sub aspectul 

pedepsei aplicabile, dar şi a modalității de executare a acesteia. Se apreciază astfel că simpla 

aplicare a pedepselor constituie un avertisment suficient pentru inculpat şi că, chiar fără 

executarea efectivă a pedepsei rezultante cu închisoarea, acesta nu va mai comite alte 

infracţiuni. 

Faţă de cele menţionate, instanţa, în baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea 

executării pedepsei sub supraveghere în cazul inculpaților Y. şi W., şi stabilește un termen de 

supraveghere, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. 

În baza art. 92 alin. 3 Cod penal, art. 93 alin. 1 Cod penal obligă fiecare inculpat ca, pe 

durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se 

prezinte la Serviciul de probațiune de la locul de domiciliu la datele fixate de acesta; să 

primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe,în 

prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice 

schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite 

controlul mijloacelor sale de existență. 

În baza art. 92 alin. 3 Cod penal, art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal va impune fiecărui 

inculpat să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare 

socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din 

comunitate. 

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal va stabili în sarcina fiecărui inculpat obligaţia ca, pe 

parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul 

comunităţii pe o perioadă determinată, câte 2 ore pe zi, cu excepția zilelor de duminică și a 

zilelor declarate, potrivit legii, sărbători legale, la diferite instituții, ce urmează a fi indicate în 

mod precis. 

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal va atrage atenţia fiecărui inculpat asupra dispoziţiilor 

art. 96 Cod penal, respectiv, asupra conduitei lor viitoare şi a consecinţelor la care se expun 

dacă vor mai comite infracţiuni sau nu vor respecta măsurile de supraveghere ori nu vor 

executa obligaţiile ce le revin pe durata termenului de supraveghere. Astfel, potrivit art. 96 

Cod penal, se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, dacă 

fiecare inculpat, pe parcursul termenului, cu rea credinţă nu va respecta măsurile de 

supraveghere mai sus individualizate sau nu va executa obligaţiile impuse sau stabilite de 

lege, şi se va dispune executarea pedepsei în regim de detenţie. 

În privinţa inculpatului Y., în baza art. 399 alin. 1 şi alin. 3 lit. „b” Cod procedură 

penală cu referire la art. 241 alin. 1 ind. 1 lit. „a” Cod procedură penală, instanţa va constata 

încetată de drept - la data pronunţării prezentei sentinţe penale - măsura arestării preventive 

dispusă faţă de inculpatul Y. şi dispune punerea sa în libertate, de îndată, de sub puterea 

mandatului de arestare preventivă nr. X/UP/30.06.2016 emis de Tribunalul Iaşi, dacă nu este 

reţinut sau arestat în altă cauză, dispoziţia de punere în libertate fiind executorie, potrivit art. 

399 alin. 3 şi 4 Cod procedură penală. 

Totodată instanţa va constata că inculpatul a fost reținut şi arestat preventiv în cauză, 

respectiv de la data de 29.06.2016 la zi, respectiv la data pronunţării prezentei hotărâri, 

respectiv 10.02.2017. 

În privinţa inculpatului W., în baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 

241 alin. 1 ind. 1 lit. a Cod procedură penală, instanţa va constata încetată de drept măsura 
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preventivă a arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul W., dispoziția fiind executorie, 

potrivit art. 399 alin. 4 Cod procedură penală.  

Totodată instanţa va constata că inculpatul a fost reținut şi arestat preventiv în prezenta 

cauză de la 29.06.2016, la 21.09.2016 şi arestat la domiciliu de la 21.09.2016 la zi, respectiv 

la data pronunţării prezentei hotărâri, respectiv 10.02.2017. 

Prin raportare la natura infracțiunilor pentru care inculpații sunt condamnați, la 

recrudescența acestui fenomen infracțional, la consecințele nefaste pentru sănătatea unui 

număr indefinibil de persoane, în baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea 

şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, va dispune prelevarea de 

probe biologice de la fiecare din cei patru inculpați, în condiţiile art. 7 alin. 2 din acelaşi act 

normativ. 

Conform art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare va aduce la cunoştinţa fiecăruia că probele 

biologice care vor fi recoltate, vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a 

profilului genetic. 

În baza art. 16 din Legea 143/2000 rap. la art. 112 alin. 1 lit. a şi f Cod penal, instanţa 

va dispune confiscarea drogurilor şi a altor bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor 

prevăzute la art. 2 şi art. 4 din Legea nr. 143/2000 republicată, a drogurilor care au făcut 

obiectul cumpărărilor autorizate, a bunurilor folosite la comiterea infracţiunilor, a banilor, 

valorilor și a bunurilor dobândite prin valorificarea drogurilor, sumele confiscate constituind 

venituri ale bugetului de stat, precum şi a mediilor de stocare, respectiv:  

1. De la inculpatul X.: 

 - cantităţile de 0,45 grame Cannabis (proba nr.1), 10 comprimate care conţin 

substanţă activă MDMA (contraproba nr.2), 12 comprimate care conţin substanţă activă 

MDMA (proba nr.2) şi 1,66 grame pulbere de comprimate care conţin substanţă activă 

MDMA (proba nr.2), conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 29.06.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,30 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 24.05.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,65 grame pulbere comprimate MDMA (proba), rămasă după 

efectuarea determinării fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică 

din 21.04.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- suma de 70.300 lei reprezentând banii utilizați pentru procurarea cantității de 1900 

grame cannabis (1900 x 37 lei/gram);  

- suma de 19.000 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 1900 grame cannabis (1900 x 10 lei/gram). 

- suma de 12.000 reprezentând banii utilizați pentru procurarea cantității de 300 

comprimate ecstasy (MDMA), 

- suma de 1870 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea unui 

număr de 187 comprimate ecstasy (MDMA)- (187 x 10 lei/comprimat), 

- suma de 480 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc; 

- un telefon marca Iphone 6 prevăzut cu SIM Orange; 

- un telefon marca Orange One Rench, cu SIM Orange. 

2. De la inculpatul Y.: 

- 5,00 grame plantă de Cannabis (contraproba nr.1) 7,1 grame plantă de Cannabis 

(proba nr.1), conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 29.06.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 
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- cantitatea de 0,48 grame Cannabis (proba) rămasă după efectuarea determinărilor 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 23.05.2016, cantitate 

de droguri aflată în camera de corpuri delicte droguri a IGPR-DCJSEO; 

- un cântar din material plastic de culoare argintie, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- o râşniţă din material plastic de culoare gri, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- suma de 14.200 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 710 grame cannabis (710 x 20 lei/gram); 

- suma de 1.500 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea unui 

număr de 150 comprimate ecstasy -MDMA (150 x 10 lei/gram); 

- suma de 200 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc; 

- un telefon mobil marca BlackBerry, model Curve, prevăzut cu cartelă SIM Orange. 

3. De la inculpatul Z.: 

- cantitatea de 0,55 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 16.09.2014 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,40 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 30.09.2014 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,78 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 21.10.2014 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 1,75 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 15.01.2015 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi.  

- suma de 12.275 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 490 grame cannabis (491 x 25 lei/ gram). 

- suma de 400 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc. 

4. de la inculpatul W.: 

- cantitatea de 5,06 grame Cannabis (contraproba nr.3), cantitatea de 5,20 grame 

Cannabis (contraproba nr.4), cantitatea de 1,39 grame Cannabis (proba nr.3), cantitatea de 

2,86 grame Cannabis (proba nr.4), conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 

29.06.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 1,53 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 28.03.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi;  

- cantitatea de 1,54 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 29.03.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,55 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 26.04.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- un cântar din material plastic de culoare argintie, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- un cântar din material plastic de culoare argintie, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 
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- o râşniţă din material plastic de culoare verde, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv) s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- o râşniţă, pe care se observă urme materie de culoare verde-oliv pe care s-a pus în 

evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- suma de 9000 lei reprezentând banii utilizați pentru procurarea cantității de 200 

grame cannabis (20 x 45 lei/gram); 

- suma de 1890 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 126 grame cannabis (126 x 15 lei/gram); 

- suma de 320 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc; 

- un telefon mobil marca Huawei, model Y560-L01, prevăzut cu cartelă SIM Orange. 

5. - cantităţile de 5,1 grame de cannabis (contraproba) şi 1,92 grame de cannabis 

(proba) rămase după efectuarea determinării fizico-chimice, conform Raportului de constatare 

tehnico - ştiinţifică 283763 din data de 29.06.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al 

Drogurilor Iaşi (flagrant). 

În ceea ce priveşte confiscarea sume de 2660 Euro de la inculpatul X., instanța reţine 

următoarele: 

La data de 29.06.2016, cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa situată 

în sat „V.” jud. Iaşi, aparţinând inculpatului X., organele de cercetare au găsit următoarele 

sume de bani: 63.400 lei şi 2660 Euro, sume asupra cărora inculpatul nu a formulat nicio 

obiecţie la momentul efectuării percheziţiei şi nici ulterior nu a exercitat calea de atac a 

contestaţiei măsurii sechestrului asigurător luat de către organul de urmărire penală. 

Pe de altă parte, instanţa reţine că inculpatul X. a susţinut, prin apărătorul său ales, că 

aceste sume de bani ar aparţine mamei inculpatului, care intenţiona să cumpere un teren 

pentru a ridica o construcţie, susţineri care însă nu au fost probate de către inculpat, rămânând 

simple alegaţii, fără nici un suport juridic de natură a atrage consecinţa restituirii lor. 

Totodată, modul clandestin în care au fost găsite aceste sume de bani la locuinţa 

inculpatului X., în speţă, într-o cutie de carton cu inscripţia „CC”, aflată în vitrina din 

sufragerie, denotă faptul că aceste sume de bani nu proveneau din activităţi licite, astfel cum 

susţine inculpata, ci dimpotrivă toate aceste date indică faptul că banii reprezentau produsul 

activităţilor ilicite de trafic de droguri în care era implicat inculpatul X. 

În baza art. 397 rap. la art. 330 şi art. 249 Cod procedură penală, instanţa va menţine 

măsura sechestrului asiguratoriu instituit asupra sumelor de: 63.400 lei şi 2660 Euro, ridicate 

de la inculpatul X. şi 1900 lei, ridicate de la inculpatul Y., sume indisponibilizate la bancă, 

conform recipiselor de consemnare şi a chitanțelor emise de unitatea bancară, în baza 

ordonanţei procurorului din data de 01.07.2016. 

În baza art. 17 din Legea 143/2000 raportat la art. 43 alin. 3 din Legea nr. 255/2013, 

instanţa va dispune distrugerea, în condiţiile art. 574 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură 

penală, a cantităţilor de droguri de risc confiscate de la inculpaţi prin prezenta sentinţă, aflate 

în prezent în custodia organului de urmărire penală. 

În baza dispoziţiilor art. 398 Cod procedură penală rap. la art. 272 Cod procedură 

penală cu referire la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa va dispune plata 

onorariului avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul Z. în cuantum de 720 lei 

(delegaţie nr. 21905/29.06.2016), în cursul urmăririi penale şi în cuantum de 520 lei (delegaţie 

nr. 24351/13.10.2016), în procedura de cameră preliminară, precum şi în cursul judecăţii, din 

fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina 

statului.  

În baza dispoziţiilor art. 398 Cod procedură penală rap. la art. 272 Cod procedură 

penală cu referire la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa va dispune plata 

onorariului avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul X. în cuantum de 720 lei 
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(delegaţie nr. 21901/29.06.2016), în cursul urmăririi penale din fondurile speciale ale 

Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului.  

În ceea ce privește cheltuielile judiciare avansate de stat, având în vedere soluția 

asupra cauzei şi principiul potrivit căruia plata cheltuielilor judiciare avansate de stat revine 

celui în sarcina căruia a fost reţinută culpa infracţională sau culpa procesuală, instanţa, în 

temeiul dispoziţiilor art. 398 Cod procedură penală rap. la art.272 Cod procedură penală cu 

referire la art. 274 alin. 2 Cod procedură penală fiecare inculpat la plata către stat a sumei de 

8000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în 

cursul judecăţii.” 

Prin Încheierea de îndreptare a erorii materiale din data de 20.02.2017, Tribunalul Iaşi 

a dispus: 

„Admite sesizarea din oficiu de îndreptare a erorilor materiale strecurate în minuta şi 

considerentele sentinţei penale nr. 221/10.02.2017. 

În baza dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală, dispune îndreptarea 

erorilor materiale evidente strecurată în minuta şi considerentele sentinţei penale nr. 

221/10.02.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi. 

Pe cale de consecinţă, îndreaptă erorile materiale evidente strecurate în minuta şi 

considerentele sentinţei penale nr. 221/10.02.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi, după cum 

urmează: 

- la dispoziţiile de condamnare faţă de toţi inculpaţii, se va menţiona corect „art. 79 

alin. 3 Cod penal” în loc de „art. 79 alin. 3 Cod procedură penală”, cum din eroare s-a 

consemnat; 

- în privinţa inculpatului Y. se va menţiona corect „Constată că inculpatul a fost reținut 

şi arestat preventiv în cauză, respectiv de la data de 29.06.2016 la data pronunţării, respectiv 

10.02.2017” în loc de „Constată că inculpatul a fost reținut şi arestat preventiv în cauză, 

respectiv de la data de 29.06.2016 la zi”, cum din eroare s-a consemnat; 

- în privinţa inculpatului W. se va menţiona corect "Constată că inculpatul a fost 

reținut şi arestat la domiciliu în prezenta cauză de la 29.06.2016 la data pronunţării, respectiv 

10.02.2017” în loc de "Constată că inculpatul a fost reținut şi arestat la domiciliu în prezenta 

cauză de la 29.06.2016 la zi ”, cum din eroare s-a consemnat . 

Pronunțată în ședință publică azi, 20.02.2017.” 

 Prin Încheierea de îndreptare a erorii materiale din data de 09.03.2017, Tribunalul Iaşi 

a dispus: 

„Admite sesizarea din oficiu de îndreptare a erorilor materiale strecurate în minuta 

sentinţei penale nr. 221/10.02.2017. 

În baza dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală, dispune îndreptarea erorii 

materiale evidente strecurată în minuta sentinţei penale nr. 221/10.02.2017 pronunţată de 

Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 6145/99/2016. 

Pe cale de consecinţă, îndreaptă eroarea materială evidentă strecurată în minuta 

sentinţei penale nr. 221/10.02.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi, în sensul că, în privinţa 

inculpatului W. se va menţiona corect: „Constată că inculpatul a fost reținut şi arestat 

preventiv în prezenta cauză de la 29.06.2016 la 21.09.2016 şi arestat la domiciliu de la 

21.09.2016 la zi, respectiv la data pronunţării prezentei hotărâri, respectiv 10.02.2017”, în loc 

de: „Constată că inculpatul a fost reținut şi arestat la domiciliu în prezenta cauză de la 

29.06.2016 la zi.”, cum din eroare s-a consemnat. 

Pronunțată în ședință publică azi, 09.03.2017.” 

Împotriva sentinţei penale redate mai sus, au declarat apel, cu respectarea termenului 

prev. de art. 410 alin. 1 Cod procedură penală, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi şi 

inculpaţii Z., W. şi X. 

D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iaşi a formulat apel în cauză, motivat de faptul că 

sentinţa penală supusă căii de atac este considerată a fi netemeinică în condiţiile în care 

instanţa de fond a aplicat pedepse principale individualizate injust, din perspectiva 
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cuantumului, inculpaţilor X. şi Y., şi din perspectiva modalităţii de executare, în ceea ee îl 

priveşte pe inculpatul Y.. 

În motivarea hotărârii instanţa de fond a făcut aprecieri corecte cu privire la conţinutul 

concret al faptelor comise de fiecare dintre cei doi inculpaţi şi la gradul foarte ridicat de 

pericol social al acestor fapte, pericol evaluat din prisma modului şi mijloacelor de săvârşire, 

a împrejurării comiterii acestora, a urmărilor produse dar şi a atingerii importante aduse 

valorilor sociale protejate. 

Au fost relevate totodată, într-un mod amplu, pericolul pe care drogurile de risc şi 

mare risc îl au pentru sănătatea persoanelor şi pentru societate în general, faptul amplificării, 

în ultima perioada atât a fenomenului consumului de droguri cât şi a fenomenului de trafic de 

droguri, precum şi necesitatea adoptării, din partea tuturor autorităţilor implicate, a unor 

reacţii ferme şi prompte, apte să eficientizeze scopul final, al eradicării fenomenului. 

Cu toate acestea, s-au aplicat inculpaţilor X. şi Y. pedepse principale extrem de 

blânde, ce nu sunt apte, prin cuantumul lor, să realizeze pe deplin funcţiile de represiune, 

prevenţie şi exemplaritate. 

Deși în conţinutul hotărârii s-a precizat că la individualizarea judiciară a pedepselor 

pentru aceşti inculpaţi s-au avut în vedere gradul de participare şi contribuţia calitativă şi 

cantitativă în activitatea infracţională reţinută în sarcina lor, cuantumul concret al pedepselor 

stabilite contravine tocmai criteriilor enunţate de instanţă. 

Inculpatul X., prin raportare la ceilalţi inculpaţi trimişi în judecată în cauză, a traficat 

cea mai mare cantitate de droguri, respectiv 1900 gr cannabis şi 300 de comprimate MDMA. 

Activitatea sa infracţională a durat aproximativ doi ani de zile. 

Inculpatul era un obişnuit al locaţiilor frecventate de persoane tinere - elevi şi studenţi 

- şi în acest context a identificat potenţialii clienţi cărora le-a comercializat cantităţi necesare 

consumului dar a şi racolat persoane în vederea folosirii ca intermediari în activitatea de 

comercializare către consumatorii finali (asigurandu-şi astfel o expunere redusă la riscul de a 

fi identificat şi un venit ilicit constant şi sigur). 

Inculpatul X. a fost cel care a atras în această activitate ilicită pe inculpaţii Y., în 

vârsta de 19 ani la momentul începerii activităţii de trafic şi W., în vârstă de 25 de ani 

momentul începerii activităţii de trafic, exploatând faptul că aceştia erau consumatori 

ocazionali de droguri şi oferindu-le perspectiva obţinerii unor foloase materiale facile şi 

rapide. Acest inculpat a încredinţat, în acest context, inculpaţilor W. şi Y., cu titlu gratuit, 

cantităţi importante de droguri de risc şi mare risc, pentru ca ulterior, pretinzând acoperirea 

contravalorii acestor cantităţi, să îi determine să îşi amplifice propria activitate infracţională. 

El a fost cel care îi aproviziona aproape zilnic pe inculpaţii W. şi Y. cu cantităţile de 

droguri ce urmau a fi comercializate de către aceştia din urmă, iar pe inculpatul Z. îl 

aproviziona cu o frecvenţă constantă. 

Deşi inculpatul Y. şi-a început activitatea de traficant de droguri la o vârstă fragedă, a 

dat dovada de curaj şi de implicare activă, exploatând atât oportunitatea procurării de droguri 

pentru propriul consum cât şi oportunitatea obţinerii de câştiguri financiare. Probatoriul 

administrat în cauză a relevat faptul că într-o perioadă de aproximativ un an acesta a efectuat 

operaţiuni de trafic vizând cantitatea de 750 grame canabis şi într-o perioadă de aproximativ 

şase luni a efectuat operaţiuni cu 190 comprimate MDMA. Totodată, cu prilejul percheziţiei 

domiciliare efectuate s-a dovedit şi implicarea sa în activităţi de cultivare a plantelor de 

cannabis, context ce denotă deschidere spre dezvoltarea activităţii infracţionale şi potenţial 

criminogen ridicat. Din aceeaşi perspectivă este relevantă şi uşurinţa cu care inculpatul a 

abordat activitatea de trafic de droguri de mare risc, ofertând consumatorilor de cannabis 

comprimate MDMA. 

Clientela inculpatului Y. s-a dovedit a fi formată din persoane extrem de tinere, 

racolate în special din locaţii frecventate de acesta, cafenele, petreceri private, etc. iar acesta a 

dovedit flexibilitate în activitatea de comercializare, fiind disponibil în a se deplasa în diverse 

locaţii din oraş, inclusiv în zona unităţilor de învăţământ, pentru livrarea drogurilor. 



54 

 

Toate aceste elemente, alături de numărul considerabil de acte materiale de trafic de 

droguri de risc şi mare risc dovedite ca fiind comise de inculpaţii X. şi Y., precum şi faptul că 

activitatea lor infracţională a fost stopată doar prin intervenţia organelor de anchetă, 

caracterizează activitatea infracţională în concret comisă de aceşti inculpaţi ca fiind una de o 

gravitate extrem de sporită şi totodată justifică necesitatea aplicării unor pedepse net 

superioare celor stabilite de instanţa de fond. 

Nu contestă elementele de circumstanţiere personală favorabile inculpaţilor, reţinute 

de Tribunalul Iași, însă apreciază că, prin raportare la conţinutul concret al faptelor comise, la 

numărul persoanelor a căror sănătate a fost pusă în pericol prin furnizarea de către inculpaţi a 

drogurilor de risc şi mai ales de mare risc, lipsa antecedentelor penale şi faptul că ambii 

provin din familii organizate nu pot justifica un tratament sancţionator atât de blând precum 

cel adoptat de instanţa de fond. 

Cât priveşte poziţia procesuală adoptată şi contribuţia la aflarea adevărului, acestea au 

fost eficientizate prin reducerea limitelor de pedeapsă în condiţiile art. 396 din C.proc.pen., 

pentru ambii inculpaţi, respectiv art. 15 din Legea 143/2000, pentru inculpatul Y., astfel încât, 

apreciază că aceste elemente nu pot constitui şi temei de evaluare a cuantumului pedepsei în 

cadrul limitelor deja reduse. 

Deşi instanţa de fond a precizat că individualizarea pedepselor va fi realizată în zona 

mediană a limitelor de pedeapsă, nu a dat eficienţă (în stabilirea limitei maxime) pentru 

infracţiunile de trafic de droguri şi tratamentului sancţionator al infracţiunii continuate, prev. 

de art. 36 alin. 1 din C.pen. 

Cât priveşte modalitatea de individualizare a executării pedepsei pentru inculpatul Y., 

consideră că instanţa de fond a realizat o apreciere greşită a îndeplinirii condiţiei impuse de 

disp. art. 91 alin. 1 din C.pen.. 

Astfel cum a arătat deja, inculpatul a dovedit potenţial criminogen ridicat, reliefat de 

caracterul repetitiv al activităţii infracţionale, de perioada importantă de timp în care a 

acţionat, de uşurinţa cu care s-a implicat în activitatea de trafic de droguri de risc pe care a 

dezvoltat-o la un alt palier, al traficului de droguri de mare risc, de faptul că a încercat 

cultivarea cannabis-ului, de uşurinţa de abordare a potenţialilor clienţi şi disponibilitatea de 

furnizare de droguri în special persoanelor tinere, de mobilitatea dovedită pentru realizarea 

activităţilor de livrare. 

Toate aceste elemente nu pot conduce decât la concluzia că inculpatul prezintă un risc 

major de reiterare a comportamentului infracţional şi că este necesar ca acesta să execute 

efectiv pedeapsa principală rezultantă. 

Faptul că în cursul urmăririi penale a înţeles să adopte o poziţie procesuală ce a putut 

fi evaluată în favoarea sa din perspectiva art. 15 din Legea 143/2000 dovedeşte interes pentru 

obţinerea reducerii limitelor de pedeapsă, în contextul în care a avut acces la informaţii ce au 

putut fi apreciate ca atare, dar nu dovedeşte şi realizarea vreunor eforturi pentru diminuarea 

consecinţelor faptelor sale, precum nu justifică nici eliminarea riscului de implicare ulterioară 

în activităţi infracţionale. 

Consideră totodată că în contextul social actual, în condiţiile înregistrării unor creşteri 

semnificative ale fenomenului de trafic şi consum de droguri de mare risc, în condiţiile în care 

inculpatul Y. a traficat 190 de comprimate MDMA în mai puţin de şase luni, suspendarea sub 

supraveghere a executării pedepsei, ar lipsi sancţiunea penala aplicată de funcţiile de 

prevenţie generală şi exemplaritate scontate. 

Faţă de toate aceste aspecte, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a din C.proc.pen., solicită 

admiterea apelului, desfiinţarea parţială a sentinţei penale nr. 221/10.02.2017 a Tribunalului 

Iaşi sub aspectele contestate, reindividualizarea cuantumului pedepselor principale în raport 

de disp. art. 36 alin. 1 din C.pen. şi criteriile prev. de art. 74 din C.pen., majorarea pedepselor 

principale aplicate inculpaţilor X. şi Y. şi reindividualizarea modalităţii de executare a 

pedepsei principale, pentru inculpatul Y. în sensul executării efective a acesteia. 



55 

 

Inculpatul X. a formulat apel, considerând sentinţa netemeinică şi nelegală sub 

aspectul individualizării pedepsei. 

Prin hotărârea instanţei de fond a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 4 ani si 

10 luni in regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de „trafic de droguri de risc,, în 

formă continuată, precum si de „ trafic de droguri de mare risc,, în formă continuată, ambele 

în concurs real, fapte prevăzute de disp. art. 2 alin. „ si respectiv alin. 2 din Legea nr. 

143/2000, cu aplicarea art. 35 al. 1 CP şi art. 79 al. 3 C.P., precum şi dispoziţiile art. 38 alin. 1 

şi art. 39 alin. 1 lit. b. C.pen. 

De asemenea, instanţa de fond a dispus şi pedeapsa complementară a interzicerii 

exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. l lit. a, b, k C.pen. pe o perioadă de 4 ani precum şi 

pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b, k C.pen. până la 

considerarea ca executată a pedepsei principale. 

Pentru a ajunge la această soluţie, instanţa de fond a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 

74 C.pen., precum și dispoziţiilor speciale de reducere a pedepselor conform art. 396 alin. 10 

C.proc.pen. în referire la art. 375 C.proc.pen., a înlăturat susţinerea sa privind reţinerea 

circumstanţelor atenuante şi a aplicat dispoziţiile privind reţinerea circumstanţelor agravante 

conform art. 79 alin. 3 C.pen. 

Analizând motivarea hotărârii instanţei de fond se observă că în ce priveşte criteriile 

generale de individualizare, instanţa face o enumerare generală a acestora ţinând cont de 

prevederile textului de lege, cantonându-se asupra câtorva aspecte. 

Astfel, instanţa reţine la individualizarea concretă a pedepsei, contribuţia calitativă şi 

cantitativă în activitatea infracţională (cantitatea de droguri traficată, numărul actelor 

materiale, perioada de timp în care a acţionat şi faptul că a atras în această activitate şi pe 

ceilalţi inculpaţi, precum şi faptul că există un context local privind creşterea numărului de 

tineri care sunt atraşi spre consumul de droguri). 

Totodată reţine instanţa în acelaşi context al criteriilor generale de individualizare, 

atitudinea de recunoaştere şi cooperare cu organele de anchetă. 

Instanţa de fond, în opinia sa, face o apreciere subiectivă a acestor criterii, pe unele 

exagerându-le, pe altele minimalizându-le, iar pe unele excluzându-le chiar, ajungând la 

aplicarea unei pedepse mai mari decât s-ar fi impus în cazul său. 

Critică considerând că instanţa a exagerat criteriul care se referă la contribuţia 

cantitativă şi calitativă, precum şi perioada de timp a activităţii infracţionale, considerate 

îndelungate. Canabisul, ca şi drog de risc, din punct de vedere calitativ nu este atât de grav 

(canabisul are şi efecte curative, după cum se arată în ultimele cercetări ştiinţifice, dovada că 

sunt ţări care au liberalizat consumul de canabis), iar în ce priveşte MDMA, ca şi drog de 

mare risc, trebuia reţinut că traficarea acestuia a fost pe o scurtă durată de timp şi într-o 

cantitate mai mică. De asemenea, în ce priveşte perioada de timp reţinută de instanţă ca fiind 

destul de îndelungată, era de apreciat că organele de cercetare penală, deşi ştiau încă din 2014 

despre săvârşirea faptelor de către toți cei patru inculpaţi, nu au luat măsura stopării activităţii 

lor infracţionale şi trimiterea în judecată deşi aveau probe suficiente în acuzarea lor, ci au 

continuat să-i supravegheze inutil, căci nu au descoperit nici o altă persoană implicată în 

trafic, sau sursa de procurare a drogurilor ba mai mult practic i-a încurajat să continue 

activitatea trimiţându-le în continuare cumpărători sub identitate protejată, diverşi 

colaboratori ai organelor de anchetă. Or, această modalitate de obţinere a probelor, vecină cu 

încălcarea „principiului loialităţii administrării probelor... prevăzut de art. 101 C.proc.pen., nu 

a dus nici la obţinerea de noi rezultate cercetării şi nici la descoperirea de noi infractori, ci 

dimpotrivă, la încurajarea activităţii desfăşurate de inculpaţi şi la creşterea consumului de 

droguri de diverse persoane. Practic, perioada îndelungată de timp şi cantitatea de droguri 

traficate sunt şi consecinţa modului în care organele de anchetă au înţeles să acţioneze, în loc 

să intervină preventiv şi să stopeze activitatea infracţională. 
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De asemenea, critică criteriul avut în vedere de instanţă privind reţinerea în sarcina sa, 

greșit, atitudinea sa, de racolare a celorlalţi inculpaţi în această activitate. Rezultă din 

probatoriu, că el a fost racolat practic de inculpatul Z. în această activitate infracţională. 

Însăşi instanţa reţine în hotărâre că inculpatul Z. i-a propus această colaborare 

infracţională şi l-a refuzat iniţial. 

La acel moment lucra la o firmă şi avea resurse financiare, mai ales că vânduse şi o 

altă firmă, iar inculpatul Z. i-a spus că îşi poate investi banii în procurarea de droguri pentru a 

avea câştiguri mai mari, el asigurându-i piaţă de desfacere şi indicându-i surse de 

aprovizionare. 

Cu alte cuvinte, instanţa nu putea reţine în sarcina sa un criteriu de individualizare 

nereal. 

În ce priveşte atitudinea sa de recunoaştere şi de cooperare, ca şi criteriu general de 

individualizare, de asemeni, a fost minimalizat, limitându-se la a-l enumera, dar fără să îl 

valorifice concret. 

Trebuia avut în vedere faptul că peste 80% din conţinutul actului de inculpare se 

datorează recunoaşterii sale. 

Se vorbeşte în rechizitoriu de 1900 grame de canabis şi de 300 comprimate de MDMA 

ca fiind traficate sau deţinute, dar din probele administrate de anchetatori timp de aproape 2 

ani (exceptând recunoaşterea sa şi informaţiile date, de el, după inculpare) rezulta doar 19.51 

gr canabis, 9 pastile de MDMA ca fiind traficate şi cele 162 pastile de MDMA găsite la 

percheziţia domiciliară. 

Cu alte cuvinte întreaga această activitate infracţională considerată gravă de instanţă 

nu ar fi fost aflată decât în limite extrem de mici, faţă de ce se prezintă în rechizitoriu, dacă nu 

ar fi fost la mijloc recunoaşterea sa şi informaţiile oferite de el. Ba mai mult, a pus la 

dispoziţia organelor de anchetă informaţii cu privire la alte persoane implicate în trafic şi 

organele de anchetă, cum este şi furnizorul „Bm.”. Deşi s-a oferit în activitatea de anchetă să 

contribuie la depistarea şi arestarea lui, oferindu-le informaţii survenite în timpul anchetei, a 

fost refuzat să fie luat în seamă, aşa cum nu a fost luat în seamă nici atunci când a iniţiat un 

acord de vinovăţie, în mod discreţionar, fără nicio explicaţie. 

Cu alte cuvinte consideră că acest criteriu general de individualizare a fost minimalizat 

de instanţa de fond, căci în concret rezultatul anchetei era altul, unul minim. Dacă inculpatul 

nu ar fi înţeles să colaboreze şi să ajute ancheta şi instanţa la rezolvarea corectă a cauzei. Şi 

acest lucru s-a datorat faptului că a înţeles greşeala pe care a făcut-o, pe care o regretă sincer 

şi dorinţa sa de a fi reintegrat în societate cât mai curând. 

Instanţa, de asemenea, nu a ţinut cont de aspectul social al său, şi anume că este 

căsătorit şi are un copil mic în întreţinere. 

A solicitat ca instanţa de fond să reţină circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 75 

alin. 2 lit. b C.pen. în sensul că împrejurările comiterii infracţiunii arătau că nu există o 

periculozitate a sa, aceasta fiind confirmată şi de atitudinea ulterioară inculpării. Această 

circumstanţă atenuantă ar fi putut reduce pedeapsa şi mai mult cu până la 1/3 din minimul 

special, în afara reducerii pedepsei cu 1/3 pentru recunoaşterea faptelor şi aplicarea producerii 

simplificate, prevăzute de art. 375 C.proc.pen. 

Aceste reduceri ar fi dus la un minim până la trei ani, ceea ce ar fi dus implicit şi la 

posibilitatea unei modalităţi de executare cu suspendare sub supraveghere. 

Chiar dacă instanţa nu a reţinut această circumstanţă atenuantă şi a consecinţelor ei, 

era firesc să facă o mai bună apreciere a criteriilor generale de individualizare şi în concret 

faţă de el să aplice o pedeapsă mai mică. 

Solicită să se admită apelul său şi să se modifice hotărârea instanţei de fond aplicând o 

pedeapsă mai mică. 

Inculpatul W. a depus cerere de retragere a apelului, instanţa luând act de această 

retragere a apelului declarat împotriva sentinţei penale nr. 221/10.02.2017 şi a încheierilor de 



57 

 

îndreptare a erorii materiale din data de 20.02.2017 şi din data de 09.03.2017 prin încheierea 

pronunţată în data de 25.04.2017. 

Inculpatul Z. a declarat apel, motivele de apel vizând reducerea pedepsei şi 

modalitatea de executare fiind susţinute oral de apărătorul desemnat din oficiu şi consemnate 

în încheierea de şedinţă din data de 23.05.2017. 

La ultimul termen de judecată din data de 23.05.2017, procurorul a solicitat 

schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată şi 

condamnaţi de prima instanţă, în sensul ca în sarcina acestora să se reţină o singură 

infracţiune de trafic de droguri prev. de art. 2 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu 

reţinerea formei continuate prevăzute de art. 35 alin. 1 din Codul penal, având în vedere 

Decizia nr. 3/28.02.2017 a Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

Judecata în apel  

Inculpaţii X., Z. (arestaţi preventiv în cauză) şi Y., aflat în stare de libertate, au fost 

prezenţi în faţa instanţei de apel, fiind asistaţi de apărători aleşi/desemnat din oficiu, şi nu au 

dorit să dea declaraţii noi în calea de atac.  

În apel a fost administrată proba cu înscrisuri în circumstanţiere pentru inculpaţii Z. 

La primul termen de judecată în apel din data de 25.04.2017, inculpatul W., asistat de 

un apărător ales, a declarat că înţelege să-şi retragă calea de atac promovată împotriva 

Sentinţei penale nr. 221/10.02.2017 a Tribunalului Iaşi, Curtea luând act prin încheierea de la 

acelaşi termen de manifestarea de voinţă a inculpatului, conform art. 415 alin. 1 Cod 

procedură penală. 

Analizând legalitatea și temeinicia sentinței penale apelate, prin prisma motivelor 

invocate de apelanţi, dar şi din oficiu, 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:  

Inculpaţii X., Z. (arestaţi preventiv în cauză) şi Y., în stare de libertate, au fost trimişi 

în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – 

D.I.I.C.O.T. - Structura Teritorială Iași, la data de 11.10.2016, pentru următoarele infracţiuni: 

Inculpatul X. pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 

35 alin. 1 din Noul Cod penal și trafic de droguri de mare risc în formă continuată, faptă 

prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din 

Noul Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal, constând în aceea că: 

1. în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada august 2014 – 

iunie 2016, a efectuat operațiuni cu cantitatea totală de 1900 grame cannabis, drog de risc 

prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, acţiuni constând în: 

- procurarea cantității totale de cca 1700 grame cannabis de la numitul „Bm.” în 

perioadele august 2014 – aprilie 2015 şi septembrie 2015 – februarie 2016 contra sumei totale 

de cca. 62.900 lei (9 acte materiale); 

- procurarea, în perioada aprilie 2015 - septembrie 2015, a cantității totale de cca 200 

grame cannabis de la o persoană neidentificată, contra sumei totale de cca. 8000 lei (4 acte 

materiale); 

- deținerea fără drept, în perioada august 2014-iunie 2016 a cantității totale de 1900 

grame cannabis în scopul vânzării pe piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a pus în vânzare cantitatea de 1540 grame cannabis prin intermediul inculpaților Z. 

(380 grame cannabis în perioada august 2014- decembrie 2014: 35 acte materiale), Y. (750 

grame cannabis în perioada iunie 2015 – iunie 2016: 35 acte materiale) şi W. (cantitatea de 

140 grame cannabis în perioada februarie 2014 – iunie 2016: 8 acte materiale ) precum și prin 

intermediul numitului B. (cantitatea de 270 grame cannabis în perioada decembrie 2014 – 

aprilie 2016: 20 acte materiale); perioadă în care investigatorului acoperit „R.”- nume de cod , 

a procurat autorizat de la inculpatul Z. cantitatea de 4,31 grame de cannabis, contra sumei 

totale de cca. 400 lei (4 acte materiale: septembrie 2014 - 0,84 și 0,52 grame cannabis; 
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octombrie - 1,05 grame cannabis, decembrie 2014- 1,90 grame cannabis), de la suspectul B. 

cantitatea de 0,68 grame Cannabis (1 act material: februarie 2015); de la inculpatul W. 

cantitatea de 4,48 grame cannabis, contra sumei de 320 lei (3 acte materiale: martie - aprilie 

2016), iar investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului acoperit 

„C.” - nume de cod, a realizat procurarea autorizată de la suspectul Y. a cantității de 0,67 

grame cannabis, contra sumei de 70 lei (1 act material: mai 2016);  

- a vândut în perioada august 2014 – iunie 2016 cantitatea de 151 grame de cannabis, 

contra sumei totale de cca. 7550 lei, către martorii „H.” (24 grame cannabis – 24 acte 

materiale), „Ș.” (30 grame cannabis – 30 acte materiale), „G.” (24 grame cannabis – 8 acte 

materiale), „M.” (20 grame cannabis – 5 acte materiale), „V.” (2 grame cannabis – 1 act 

material), „P.” (2 grame cannabis – 1 act material)  

- a vândut în perioada aprilie 2015 – septembrie 2015 cantitatea de 200 grame 

cannabis, contra sumei de 10.000 lei, unor consumatori de astfel de substanțe din mun. Iași și 

localitățile limitrofe neidentificați, conform propriei declarații;  

- a vândut în luna mai 2016 cantitatea de 0,72 grame cannabis (1 act material), contra 

sumei de 60 (șaizeci) lei, investigatorului acoperit „N.” - nume de cod prin intermediul 

colaboratorului acoperit „I.” - nume de cod,iar cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare 

din data de 29.06.2016 la domiciliul inculpatului X., organele de poliţie au descoperit 

cantitatea de 0,87 grame Cannabis, deţinută de către inculpat tot în scopul comercializării. 

2. a procurat în cursul lunii ianuarie 2016, contra sumei totale de cca. 12000 lei 

cantitatea de 300 (trei sute) comprimate MDMA (1 act material), drog de mare risc prevăzut 

de Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, republicată, pe care în perioada ianuarie – 

iunie 2016 le-a deținut, fără drept, în vederea comercializării pe piața ilicită, din care: 

- a vândut cantitatea de cca 30 comprimate MDMA (6 acte materiale) contra sumei 

totale de cca. 1500 lei martorei „E.”; 

- a pus în vânzare un număr de cca. 150 comprimate MDMA ( 24 acte materiale), 

contra sumei totale de cca. 7500 lei prin intermediul inculpatului Y., perioadă în care 

investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului acoperit „C.”- 

nume de cod, a cumpărat autorizat, contra sumei de 130 lei, de la inculpatul Y. un număr de 2 

(două) comprimate MDMA – drog de mare risc care face parte din Tabelul – anexă nr. I din 

Legea nr. 143/2000 ( 1 act material); 

- a vândut în perioada aprilie - mai 2016 un număr de 7 comprimate MDMA (2 acte 

materiale), contra sumei de 420 (patru sute douăzeci) lei investigatorilor acoperiți „I.” și „N.” 

- nume de cod prin intermediul colaboratorului acoperit „I.” - nume de cod. 

- a oferit cu titlu gratuit un număr de 45 comprimate MDMA inculpaţilor Y. (40 

comprimate) şi W. (5 comprimate), iar la data de 29.06.2016 cu ocazia efectuării percheziției 

domiciliare la locuința inculpatului X., au fost descoperite un număr de 32 (treizeci și două) 

comprimate ecstasy, în care s-a pus în evidență MDMA- drog de mare risc prev. de Tabelul-

anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, republicată, deținute de inculpat în vederea comercializării 

pe piața ilicită din mun. Iaşi. 

Inculpatul Y. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de 

droguri de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, 

republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, trafic de droguri de mare risc în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 

35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal, constând în 

aceea că: 

1. a acționat în mod repetat și în baza aceleiaşi rezoluții infracționale, în perioada iunie 

2015 – iunie 2016 la: 

- procurarea cantității totale de cca 750 grame cannabis, drog de risc prevăzut de 

Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, de la inculpatul X. contra sumei 

totale de cca. 35250 lei ( preț mediu de 47 lei/gram); 
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- deținerea, fără drept, a cantității totale de cca 750 grame cannabis, drog de risc 

prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, în scopul vânzării pe 

piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a vândut cantitatea de 710 grame cannabis contra sumei totale de cca. 46150 lei (preț 

mediu de 65lei/gram) pusă în vânzare prin intermediul său de către inculpatul X. la prețul de 

35250 lei, către martorii „K.” (30 grame cannabis – 30 acte materiale), „F.” (500 grame 

cannabis – 37 acte materiale), „Wt.” (60 grame cannabis – 4 acte materiale), „V.” (3 grame 

cannabis – 3 acte materiale) și inculpatului W. (117 grame cannabis – 78 acte materiale), 

perioadă în care investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului 

acoperit „C.” - nume de cod, a realizat procurarea autorizată de la suspectul Y. a cantității de 

0,67 grame cannabis ( 1 act material: mai 2016),  

 - la data de 29.06.2016 cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa 

inculpatului Y., au fost descoperite 2 plante aparținând genului Cannabis, constituite din 

cantitatea totală de 45,2 grame plante de Cannabis (în stare naturală); o punguță conținând 

cantitatea de 0,09 grame cannabis, un cântar electronic în care s-a pus în evidență THC – drog 

de risc, un dispozitiv tip râșniță în care în care s-a pus în evidență THC, substanță 

biosintetizată de planta cannabis, drog de risc prev. de tabelul-anexă nr.III din Legea nr. 

143/2000, republicată pe care le deținea fără drept, în scopul efectuării tranzacțiilor ilicite cu 

droguri. 

2. a acționat în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 

ianuarie 2016 – iunie 2016 la: 

- procurarea unui număr de 190 comprimate MDMA (25 cate materiale), drog de mare 

risc prevăzut de Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, republicată, (din care un 40 

comprimate cu titlu gratuit) de la inculpatul X. contra sumei totale de cca. 7500 lei, 

- deținerea, fără drept, a unui număr de 150 comprimate MDMA, în scopul vânzării pe 

piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a vândut investigatorului acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul 

colaboratorului acoperit „C.”- nume de cod, contra sumei de 130 (o sută treizeci) lei un număr 

de 2 (două) comprimate MDMA – drog de mare risc care face parte din Tabelul – anexă nr. I 

din Legea nr. 143/2000, republicată (1 act material). 

Inculpatul Z. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri 

de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, 

republicată, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Noul Cod penal, constând în aceea că a acționat în 

mod repetat și în baza aceleiaşi rezoluții infracționale, în perioada august 2014 – aprilie 2016, 

la efectuarea de operațiuni cu cantitatea totală de cca. 490 grame cannabis, drog de risc 

prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, constând în: 

- procurarea în perioada august 2014 – decembrie 2015 a cantității totale de cca 380 

grame cannabis ( 35 acte materiale) de la inculpatul X. contra sumei totale de cca. 19000 lei; 

- procurarea în perioada august 2015- aprilie 2016 a cantității de 110 grame cannabis 

de la o persoană neidentificată; 

- deținerea, fără drept, în perioada august 2014-aprilie 2016 a cantității totale de 490 

grame cannabis în scopul vânzării pe piața ilicită din mun. Iași, din care: 

 - a vândut cantitatea de 111 grame cannabis contra sumei de 7215 lei către martorii 

„G.” (1 act material: 1 gram cannabis în luna decembrie 2014), „Og.” ( 100 acte materiale: 

100 grame cannabis în perioada august 2015- aprilie 2016 ) și inculpatului Y. (10 acte 

materiale: 10 grame cannabis în cursul anului 2015); 

- a vândut în perioada septembrie 2014 – decembrie 2014 cantitatea totală de 4,31 

grame cannabis, puse în vânzare prin intermediul său de către inculpatul X., investigatorului 

acoperit „R.”- nume de cod, contra sumei totale de cca. 400 lei (4 acte materiale: 0,84 grame 

cannabis; 0,52 grame cannabis; 1,05 grame cannabis și 1,90 grame cannabis). 

Efectuând propria analiză a probelor administrate în cauză în faza de urmărire penală 

şi însușite de cei trei inculpaţi în faţa primei instanţe prin declaraţii exprese în acest sens, 
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Curtea apreciază că în mod corect instanţa de fond a reţinut că aceştia se fac vinovaţi de 

săvârşirea infracţiunilor prezentate mai sus. 

Faţă de recunoaşterea situaţiei de fapt şi însuşirea probatoriului administrat în faza de 

urmărire penală de către cei trei inculpaţi, Curtea arată că nu se impune reluarea argumentaţiei 

privind situaţia de fapt reţinută de instanţa de fond, în mod corect şi complet, în sarcina 

fiecăruia dintre inculpaţi deoarece în faţa instanţei de apel nu a intervenit niciun element de 

noutate care să modifice situaţia de fapt, situaţie recunoscută ca atare de către inculpaţi în faţa 

instanţei de fond şi necontestată în faţa instanţei de control judiciar. 

De asemenea, Curtea constată că în mod corect judecata în primă instanţă s-a 

desfăşurat potrivit procedurii simplificate prev. de art. 374 alin. 4 şi art. 375 Cod procedură 

penală, instanţa admiţând cererile formulate de inculpaţi în acest sens. 

În ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpaţii au fost 

condamnaţi în primă instanţă din perspectiva Deciziei nr. 3/28.02.2017 a Î.C.C.J. – Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi faţă de solicitarea parchetului de schimbare a 

încadrării juridice prin reţinerea unei singure infracţiuni prev. de art. 2 alin. 1 şi alin. 2 din 

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 

în sarcina inculpaţilor Y. şi X., Curtea apreciază că acest motiv de apel invocat de parchet este 

nefondat pentru următoarele motive: 

Prin Decizia nr. 3/28.02.2017 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 259 din 13.04.2017, s-a dispus: 

„În interpretarea dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, săvârşirea, în aceeaşi împrejurare, a unei singure acţiuni dintre cele 

enumerate în alineatul (1) al acestui articol, care are ca obiect atât droguri de risc, cât şi 

droguri de mare risc, reprezintă o infracţiune simplă, ca formă a unităţii naturale de 

infracţiune, prevăzută de art. 2 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ.” 

Pentru a dezlega astfel chestiunea de drept cu care a fost sesizată, Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie a reţinut că:  

„Incriminând faptele care aduc atingere relaţiilor sociale privitoare la sănătatea publică 

a căror existenţă şi desfăşurare sunt condiţionate de respectarea reglementărilor ce au ca 

obiect regimul substanţelor toxice şi stupefiante, legiuitorul a stabilit în art. 2 alin. (1) din 

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, că se pedepsesc cu închisoarea de la 2 

la 7 ani şi interzicerea unor drepturi cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, 

extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, 

livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte 

operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, pentru ca în alin. (2) din acelaşi 

articol să prevadă că aceleaşi fapte care au ca obiect droguri de mare risc se sancţionează cu 

închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Ca atare, în raport cu modul de incriminare a traficului de droguri în art. 2 din Legea 

nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curte apreciază că 

dezlegarea problemei de drept, în limitele anterior arătate, ce face obiectul prezentei sesizări 

impune, în prealabil, stabilirea cu necesitate a naturii juridice atât a dispoziţiilor alin. (1), cât 

şi a celor ale alin. (2) din articolul menţionat. 

Având în vedere că în art. 2 alin. (1) din lege sunt reglementate toate elementele de 

tipicitate ale infracţiunii de trafic de droguri, care conturează atât latura sa obiectivă, cât şi cea 

subiectivă, respectiv modalităţile alternative ale realizării elementului material, cerinţa 

esenţială alăturată acestuia, obiectul infracţiunii şi sancţiunea, se constată că aceste dispoziţii 

reprezintă norma de incriminare a formei tip sau de bază a infracţiunii. 

Prin modul de reglementare al alin. (2) din acelaşi text de lege, care face trimitere la 

prevederile alineatului precedent, făcând excepţie doar limitele pedepsei cu închisoarea şi 
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obiectul traficului de stupefiante, rezultă că, în cuprinsul acestuia, nu se defineşte o 

infracţiune-tip de sine stătătoare, întrucât în structura normei nu este descrisă o faptă distinctă. 

Drept urmare, fiind în prezenţa unei norme de trimitere, dispoziţiile art. 2 alin. (2) din 

Legea nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu 

cele ale alin. (1), de la care împrumută toate elementele constitutive, respectiv modalităţile 

alternative ale elementului material (cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, 

extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, 

livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte 

operaţiuni privind circulaţia drogurilor), precum şi condiţia ataşată acestuia, şi anume ca 

verbum regens să fie realizat fără drept. 

Spre deosebire de infracţiunea-tip, incriminarea din alin. (2) vizează drogurile de mare 

risc înscrise în tabelele nr. I şi II, anexă la lege, şi dat fiind gradul de pericol social abstract 

sporit, legiuitorul l-a reflectat în limite de pedeapsă a închisorii majorate, cuprinse între 5 şi 

12 ani, în loc de 2-7 ani. 

Ca atare, întrucât reglementarea normativă cuprinsă în art. 2 alin. (2) din Legea nr. 

143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate funcţiona 

independent, ca infracţiune de sine stătătoare, ci doar în strânsă legătură cu textul de 

incriminare la care se raportează, rezultă că suntem în prezenţa unei variante agravate a 

infracţiunii-tip care are elementele constitutive ale acesteia, la care însă legiuitorul a înţeles să 

adauge trăsături agravante, de natură a determina un tratament juridic diferit de cel al 

infracţiunii de bază. 

În consecinţă, comiterea uneia dintre acţiunile enumerate exemplificativ ca modalităţi 

alternative de realizare a elementului material al infracţiunii prevăzute de art. 2 alin. (1) din 

Legea nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care însă are ca 

obiect atât droguri de risc, cât şi droguri de mare risc, nu conturează o pluralitate de 

infracţiuni sub forma concursului ideal, în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat anterior, 

norma juridică conţinută în alin. (2) al textului de lege menţionat nu reglementează o 

infracţiune distinctă, de sine stătătoare, ci o variantă agravată a celei de bază. 

Or, în cazul concursului formal de infracţiuni este necesar ca acţiunea săvârşită să 

realizeze conţinutul mai multor infracţiuni, având în vedere împrejurările în care a avut loc 

sau urmările pe care le-a produs, aşa cum stabileşte art. 38 alin. (2) din Codul penal. 

Totodată, fiind vorba de o acţiune unică, chiar dacă aceasta ar viza mai multe categorii 

de substanţe aflate sub control naţional dintre cele înscrise în tabelele anexă nr. I-IV la Legea 

nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt îndeplinite nici 

condiţiile concursului real de infracţiuni, întrucât această formă de pluralitate presupune 

existenţa a cel puţin două infracţiuni săvârşite de aceeaşi persoană prin acţiuni distincte 

potrivit art. 38 alin. (1) din Codul penal. 

Pluralitatea de acţiuni caracterizează şi infracţiunea continuată care, însă, fiind o formă 

a unităţii legale de infracţiune, implică pe lângă cerinţa unităţii de rezoluţie infracţională, a 

unităţii juridice a faptelor, a unităţii de subiect pasiv şi subiect activ şi săvârşirea la anumite 

intervale de timp a unor acţiuni care fiecare în parte realizează conţinutul aceleaşi infracţiuni, 

situaţie care nu este incidentă atunci când, în aceeaşi împrejurare, se comite oricare dintre 

operaţiunile privind circulaţia substanţelor stupefiante, deşi respectiva operaţiune are ca obiect 

droguri de risc, dar şi droguri de mare risc. 

Un alt tip de unitate infracţională este şi infracţiunea complexă care, cu toate că 

presupune o pluralitate de infracţiuni de natură diferită, deci implicit de acţiuni sau inacţiuni, 

absoarbe în conţinutul său, prin voinţa legiuitorului, una sau mai multe fapte distincte care 

reprezintă fiecare în parte conţinutul constitutiv al unei anumite infracţiuni şi care îşi pierd 

autonomia iniţială, devenind fie un simplu element constitutiv în conţinutul de bază al 

infracţiunii complexe, fie un element circumstanţial în conţinutul agravat sau calificat al 

acesteia. 
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Or, cum norma juridică cuprinsă în art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, nu reglementează o infracţiune de sine stătătoare în 

raport cu incriminarea din alin. (1) al aceluiaşi articol, se constată că nu sunt îndeplinite 

condiţiile de existenţă a infracţiunii complexe, ce presupune, aşa cum s-a arătat deja, 

absorbirea în conţinutul său a unei fapte care prezintă elementele de tipicitate ale unei 

infracţiuni de natură diferită, ceea ce nu este cazul, având în vedere că prevederile cuprinse în 

cele două alineate sunt variante normative ale aceleiaşi infracţiuni, respectiv a traficului de 

stupefiante. 

Aşadar, săvârşirea, în aceeaşi împrejurare, a unei singure acţiuni dintre cele enumerate 

în art. 2 alin. (1) al Legii nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

care are ca obiect atât droguri de risc, cât şi droguri de mare risc, reprezintă o infracţiune 

simplă, ca formă a unităţii naturale de infracţiune, prevăzută de art. 2 alin. (1) şi (2) din 

acelaşi act normativ, întrucât natura diferită a substanţelor stupefiante nu modifică unitatea 

infracţiunii de trafic de droguri.” 

Curtea constată că, din considerentele deciziei citate, rezultă că, pentru existenţa unei 

infracţiuni simple, formă a unităţii naturale de infracţiune, prevăzută de art. 2 alin. 1 şi alin. 2 

din Legea nr. 143/2000, este necesară săvârşirea unei singure acţiuni, oricare dintre cele 

prevăzute ca modalităţi alternative de realizare a elementului material al infracţiunii, în una şi 

aceeaşi împrejurare, care să aibă ca obiect atât droguri de risc, cât şi droguri de mare risc. 

Faţă de situaţia de fapt imputată inculpaţilor Y. şi X. (inculpatului Z. i s-a imputat doar 

activitate de traficare de droguri de risc), Curtea constată că Decizia nr. 3/28.02.2017 a 

Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nu este aplicabilă celor doi 

inculpaţi deoarece vizează o cu totul altă ipoteză de fapt decât cea avută în vedere de Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie cu ocazia dezlegării chestiunii de drept (a se vedea şi „II. 

Expunerea succintă a cauzei” din decizia citată). 

În mod firesc este reţinută o singură infracţiune şi nu un concurs de infracţiuni sau, 

după caz, un singur act material şi nu două în structura infracţiunii continuate, atunci când 

activitatea de traficare se referă în acelaşi timp şi la droguri de risc şi la droguri de mare risc – 

de pildă, inculpatul vinde în aceeaşi împrejurare de loc, de timp, aceleiaşi persoane sau unor 

persoane diferite – ambele categorii de droguri. 

Nu aceeaşi poate fi, în mod logic, situaţia atunci când inculpatul vinde droguri din 

ambele categorii dar în împrejurări total diferite, aşa cum este cazul în speţa de faţă. 

Curtea reţine că, din probatoriul administrat în faza de urmărire penală şi însuşit de 

inculpaţi în totalitate în faţa primei instanţe, nu rezultă că inculpaţii Y. şi X. ar fi desfăşurat 

vreuna dintre activităţile menţionate ca modalităţi alternative de săvârşire a infracţiunii prev. 

de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, atât cu privire la droguri de risc, cât şi cu privire la 

droguri de mare risc în aceeaşi împrejurare, ci toate activităţile au fost desfăşurate în 

împrejurări total diferite şi fiecare priveau fie droguri de risc, fie droguri de mare risc, nu 

ambele categorii de droguri în acelaşi timp şi în aceeaşi împrejurare. 

Din acest motiv nu se impune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care cei 

doi inculpaţi au fost trimişi în judecată din două infracţiuni distincte de trafic de droguri, în 

formă continuată, săvârşite în concurs real, prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu 

aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 

Cod penal, într-o singură infracţiune de trafic de droguri, în formă continuată, prev. de art. 2 

alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. 

În ceea ce priveşte individualizarea pedepselor aplicate fiecăruia dintre cei trei 

inculpaţi, aspect contestat atât de către parchet care a solicitat majorarea pedepselor pentru 

inculpaţii X. şi Y., cât şi de către inculpaţii X. şi Z. care au solicitat reducerea pedepselor, 

Curtea apreciază că instanţa de fond a stabilit pedepse legale şi corect dozate funcţie de toate 

circumstanţele reale şi cele personale, specifice fiecărui inculpat, apreciind în mod just asupra 

gravităţii faptelor, dând efect şi dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, precum şi 

dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 143/2000 în cazul inculpatului Y.  
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Se poate lesne constata că instanţa de fond a prezentat pe larg în sentinţa apelată 

argumentele care au condus la dozarea pedepselor principale şi la stabilirea pedepselor 

complementare şi accesorii pentru fiecare inculpat în parte, neexistând niciun element de 

noutate apărut în faza de judecată a apelului care să impună reevaluarea sancţiunilor penale. 

Aşadar, Curtea nu va reţine argumentele prezentate de apelanţi şi redate mai sus, nici 

într-un sens, nici în celălalt, considerând că pedepsele aplicate de instanţa de fond sunt 

corecte, în acord cu argumentele de fapt dezvoltate şi apte să conducă la reeducarea 

inculpaţilor şi la reconsiderarea atitudinii acestora faţă de lege şi normele fireşti de conduită în 

societate. 

Şi în ceea ce priveşte modalitatea de individualizare judiciară a executării pedepselor 

se constată că instanţa de fond, funcţie de gravitatea activităţii infracţionale reţinute în sarcina 

fiecărui inculpat, a apreciat în mod echilibrat că pentru inculpaţii apelanţi X. şi Z. se impune 

executarea pedepsei în penitenciar, iar pentru inculpatul intimat Y. este suficientă plasarea 

acesteia sub supravegherea unui organ specializat al statului pentru o perioadă determinată de 

timp, cu impunerea unor măsuri şi obligaţii specifice. 

De altfel, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul X. faţă de cuantumul pedepsei rezultante 

care depăşesc 3 ani închisoare, aplicarea dispoziţiilor privind suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei nici nu este posibilă, nefiind îndeplinită, primordial, condiţia prev. de art. 

91 alin. 1 lit. a Cod penal, iar pentru inculpatul Z., faţă de gravitatea activităţii sale 

infracţionale, chiar dacă acesta a vizat doar droguri de risc, o altă formă de executare decât 

cea în mediul carceral ar fi mult prea blândă. 

Referitor la inculpatul Y., Curtea apreciază că nu se impune schimbarea modalităţii de 

executare a pedepsei, aşa cum a solicitat parchetul în apel, având în vedere reţinerea în 

favoarea acestuia a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 143/2000, indiciile privind starea sa de 

sănătate şi conduita bună avută înaintea săvârşirii infracţiunilor, aspecte reţinute în mod corect 

de către instanţa de fond. 

Examinând cauza şi din oficiu, Curtea, potrivit art. 417 alin. 2 Cod procedură penală, 

constată că nu sunt date motive de nelegalitate sau de netemeinicie ale sentinței penale 

apelate.  

Față de considerentele prezentate, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod 

procedură penală, Curtea va respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe 

lângă Î.C.C.J. - D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi şi de inculpaţii Z. şi X. împotriva 

Sentinţei penale nr. 221/10.02.2017, precum şi a încheierilor de îndreptare a erorilor materiale 

din datele de 20.02.2017 şi 09.03.2017, pronunţate de Tribunalul Iaşi, pe care le va menţine. 

Deoarece pe parcursul desfăşurării fazei de judecată în apel inculpaţii Z. şi X. au fost 

arestaţi preventiv în cauză, în temeiul art. 423 alin. 3 Cod procedură penală, Curtea va deduce 

din pedepsele de executat de către aceştia durata măsurii arestării preventive de la data de 

10.02.2017 (data pronunţării sentinţei apelate) la zi. 

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

soluţionarea apelurilor parchetului şi ale celor doi inculpaţi vor rămâne în sarcina statului. 

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 260 de lei reprezentând 

onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Z., potrivit delegaţiei din 

23.03.2017, va rămâne în sarcina statului şi se va avansa Baroului Iaşi din fondul special al 

Ministerului Justiţiei. 

Totodată, Curtea va constata că, la data de 25.04.2017, s-a luat act, prin încheiere, de 

retragerea apelului declarat de inculpatul W. împotriva Sentinţei penale nr. 221/10.02.2017, 

precum şi a încheierilor de îndreptare a erorilor materiale din datele de 20.02.2017 şi 

09.03.2017, pronunţate de Tribunalul Iaşi. 

 



64 

 

8. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Nepronunţarea asupra faptei imputate 

inculpatului. Persoană vătămată aflată în imposibilitate de a îşi exercita 

drepturile şi faţă de care nu s-au luat măsuri de ocrotire de drept civil 

Temei de drept: art. 421 pct. 2 lit. b) Cod de procedură penală, art. 6 Convenția 

europeană a drepturilor omului 

Curtea de Apel Iaşi, Secția penală, Decizia penală nr. 518/20 iunie 2017  

Prin sentinţa penală nr. 31/06.03.2017, pronunţată de Judecătoria Răducăneni, în 

dosarul nr. 272/286/2016, s-au hotărât următoarele: 

„În baza art. 396 alin.  6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. e) Cod 

procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului A. pentru săvârşirea 

infracţiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. 1 Cod penal împotriva 

persoanei vătămate B. 

În baza art. 397 alin. 1 raportat la art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă 

nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă C”. 

Pentru a pronunţa această soluţie, judecătorul fondului a reţinut, în esenţă, că 

inculpatul A. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din 

culpă prevăzută de art. 196 alin. 1 Cod penal, constând în faptul că, aflându-se sub influența 

băuturilor alcoolice, a condus autoturismul pe drum public şi a provocat un accident din care a 

rezultat rănirea ușoară a persoanei vătămate B., care a suferit leziuni ce au necesitat pentru 

vindecare un număr total de 5-6 zile de îngrijiri medicale, conform raportului de primă 

expertiză medico-legală. 

Potrivit dispoziţiilor art. 196 alin. 6 Cod penal, în cazul infracţiunii de vătămare 

corporală din culpă prevăzută de art.196 alin. 1 Cod penal acţiunea penală se pune în mişcare 

la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, lipsa acestei plângeri constituind o cauză care 

împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acțiunii penale, conform art. 16 alin. 1 lit. e) Cod 

procedură penală. 

Potrivit dispoziţiilor art.  157 alin.4 Cod penal, în cazul infracţiunilor pentru care 

acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, procurorul 

poate pune în mişcare acţiunea penală din oficiu dacă cel vătămat este o persoană lipsită de 

capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau o persoană juridică ce este 

reprezentată de făptuitor. 

Prin rechizitoriu, procurorul, reţinând că „persoana vătămată este o persoană lipsită de 

capacitate de exerciţiu, aflată în grija şi întreţinerea inculpatului”, a menţionat că acţiunea 

penală se exercită din oficiu, fără a indica modul în care a stabilit faptul că persoana vătămată 

este lipsită de capacitate de exerciţiu. De asemenea, procurorul nu a reţinut ca probe nici 

înscrisurile referitoare la starea persoanei vătămate, respectiv certificatele de încadrare în grad 

de handicap, acordul emis de D.G.A.S.P.C. privind angajarea asistentului personal pe baza 

opţiunii exprimată de persoana cu handicap B., adeverinţa din care rezultă că inculpatul A. 

este angajat la Primăria Y. în funcţia de asistent personal pentru B. şi adresa emisă de medicul 

de familie. 

Având în vedere că procurorul a invocat faptul că persoana vătămată este o persoană 

lipsită de capacitate de exerciţiu, instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art. 43 Cod civil, în 

afara altor cazuri prevăzute de lege, sunt persoane lipsite de capacitate de exerciţiu minorii 

care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi interzisul judecătoresc. 

 

În cauza de faţă, persoana vătămată, avea la data producerii accidentului vârsta de 39 

ani şi, potrivit adresei emise de primarul comunei Y., locul naşterii persoanei vătămate, 

aceasta nu figurează în evidenţe ca fiind o persoană pusă sub interdicţie. 

Punerea sub interdicţie a unei persoane se realizează conform dispoziţiilor art. 164 şi 

urm. Cod civil şi art. 936 şi urm. Cod procedură civilă, hotărârea prin care instanţa civilă 

dispune punerea sub interdicţie a persoanei şi numeşte tutorele, adică reprezentantul legal al 
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acesteia, fiind comunicată din oficiu autorităţilor locale de la locul naşterii interzisului care 

face menţiuni pe marginea actului de naştere al acestuia, conform dispoziţiilor art. 941alin. 1 

lit. a Cod procedură penală. 

În cauza de faţă, primarul Y., locul de naştere al persoanei vătămate, a comunicat cu 

adresa nr...... că B. nu figurează ca fiind pus sub interdicţie. 

În consecinţă, având în vedere că persoana vătămată este majoră şi nu există nicio 

hotărâre judecătorească definitivă prin care să fi fost declarat incapabil cu consecința pierderii 

capacităţii de exerciţiu, rezultă că acesta are deplină capacitate de exerciţiu. 

Faţă de cele arătate, având în vedere că dispoziţiile art. 157 alin. 4 Cod penal prevăd în 

mod expres că acţiunea penală poate fi exercitată din oficiu doar în cazul persoanelor cu 

capacitate restrânsă de exerciţiu sau a celor lipsite total de capacitate de exerciţiu, coroborat 

cu faptul că persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sunt expres prevăzute de lege, iar 

procedurile strict reglementate, instanţa constată că în cauză nu sunt întrunite condiţiile 

exercitării din oficiu a acţiunii penale şi, faţă de lipsa plângerii prealabile, urmează să dispună 

încetarea procesului penal în condiţiile art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 

alin. 1 lit. e) Cod procedură penală. 

Împotriva sentinţei penale, a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria R., 

arătând că judecătorul fondului a omis a se pronunța asupra excepției privind lipsa plângerii 

prealabile, ridicată din oficiu și pusă în discuție contradictorie la termenul de judecată din ..., 

fiind încălcate, astfel, dispozițiile art. 351 alin. 2 Cod de procedură penală. 

S-a mai susținut că judecătorul fondului a pronunțat o soluție de încetare a procesului 

penal, fără a exista o dezbatere în acest sens, în ședință publică. 

Cu privire la soluția de încetare a procesului penal, se susține că prima instanță a 

ignorat înscrisurile medicale existente la dosarul cauzei, care atestă că persoana vătămată B. 

suferă de un handicap grav permanent. Medicul de familie al persoanei vătămate arată că B. 

este lipsit de capacitate de exercițiu.  

În baza înscrisurilor medicale existente la dosarul de urmărire penală, procurorul, în 

exercitarea prerogativelor sale cu privire la apărarea drepturilor și intereselor persoanelor, a 

exercitat acțiunea penală din oficiu împotriva inculpatului A. . 

S-a mai indicat faptul că instanța civilă realizează punerea sub interdicție a 

persoanelor tot în baza înscrisurilor medicale. În lumina acestei împrejurări, judecătorul 

fondului trebuia să dea eficiență actelor medicale care atestă gradul de handicap grav 

permanent al persoanei vătămate și să îl prezume pe ca o persoană lipsită de capacitate de 

exercițiu, situație ireversibilă, care poate fi oricând confirmată în cadrul procedurii de punere 

sub interdicție. 

Se face referire la hotărârea Curții E.D.O. din 17 iulie 2014 (cauza Valentin Cîmpeanu 

contra României), ale cărei considerente au întărit convingerea procurorului de a exercita 

acțiunea penală din oficiu – ”accesul la justiție al persoanelor cu handicap este foarte 

problematic în România, procedurile de declarare a invalidității sunt inadecvate, iar normele 

care reglementează calitatea procesuală prea restrictive” și ”o abordare restrictivă a normelor 

referitoare la calitatea procesuală în numele persoanelor care prezintă dizabilități intelectuale 

în cauza de față, ar avea efectul nedorit de a nega acestor persoane vulnerabile posibilitatea de 

a solicita și de a obține reparații pentru încălcarea drepturilor lor fundamentale, ceea ce ar fi 

împotriva scopurilor esențiale ale Convenției”. 

Prin decizia penală nr. 518/20.06.2017, Curtea de Apel Iaşi în baza art. 421 pct. 2 lit. 

b) Cod de procedură penală raportat la art. 6 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 

2 din Protocolul 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, admis apelul declarat de 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni împotriva sentinţei penale nr. 31/06.03.2017 

pronunţată de Judecătoria Răducăneni, pe care a desfiinţat-o în integralitate. 

A trimis cauza la Judecătoria Răducăneni în vederea judecării în fond. 

În baza art. 424 alin. 4 Cod de procedură penală, ultimul act de procedură valabil a 

fost stabilit ca fiind Încheierea nr. 65/CC din 14.09.2016, definitivă prin necontestare. 
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Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de apel a avut în vedere, printre altele, 

următoarele: 

În primul rând, chiar dacă nu a existat o pronunțare asupra ”excepției” lipsei plângerii 

prealabile de către judecătorul fondului, nu s-a produs nicio vătămare a drepturilor procesuale 

ale procurorului: ”excepția” a fost pusă în discuție contradictorie a părților la termenul de 

judecată din 20.02.2017, iar pronunțarea soluției de încetare a procesului penal față de 

inculpatul A. este rezultatul implicit al ”admiterii excepției”. 

Referitor la motivul principal de apel, s-a apreciat că, din actele dosarului, reiese că 

persoana vătămată B., deși formal are capacitate de exercițiu, în realitate este în imposibilitate 

de a își exercita drepturile, fără ca față de ea să se fi luat măsurile de ocrotire de drept civil.  

Imposibilitatea obiectivă a persoanei vătămate de a formula plângere prealabilă este 

permanentă, preexistentă faptei imputate inculpatului și subzistând la acest moment, astfel 

încât începerea urmăririi penale, continuarea efectuării urmăririi penale față de suspect și 

punerea în mișcare a acțiunii penale se pot dispune din oficiu. 

Curtea a avut în vedere următoarele împrejurări: din scrisoarea medicală eliberată de 

medicul în ale cărei evidențe se află persoana vătămată, reiese că B. figurează cu diagnosticul 

”....................”.  Se arată că handicapul este cu deficiență funcțională gravă, de gradul I, 

permanentă și necesită asistent personal. S-a apreciat că persoana vătămată este lipsită de 

capacitate de exercițiu; din adresa nr. ........................ emisă de D.G.A.S.P.C. Iași  reiese că B. 

este beneficiarul certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ......., gradul de handicap - 

grav cu asistent personal cu valabilitate permanentă, nerevizuibil, certificat emis de Comisia 

de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Iași.  

Se mai arată că se află sub îngrijirea și protecția asistentului personal A. 

Nu poate fi ignorat că organele de urmărire penală și judecătorul fondului nu au audiat 

persoana vătămată. Mai mult decât atât, judecătorul fondului a procedat la desemnarea unui 

apărător din oficiu persoanei vătămate, apreciind, cel mai probabil, că persoana vătămată nu 

și-ar putea face singur apărarea. 

Imposibilitatea persoanei vătămate B. de a își exercita în fapt drepturile este 

permanentă, iar pe de altă parte, B. se află sub controlul inculpatului, care este asistentul său 

personal. 

La unul din termenele de judecată, inculpatul A. a și arătat că persoana vătămată nu 

are tutore sau curator, fiind în grija sa, întrucât este rudă cu soția, respectiv unchiul acesteia.  

Din adresa Primăriei Y. reiese că persoana vătămată B. nu figurează în evidențe ca 

fiind pus sub interdicție. 

Incapacitatea in concreto a persoanei vătămate de formula plângere prealabilă ar 

ridica problema mijloacelor în care se poate asigura accesul său efectiv la justiție, în lipsa 

exercitării acțiunii penale din oficiu de către organele de urmărire penală. Asigurarea unui 

acces la justiție efectiv, și nu doar teoretic, al persoanelor lipsite în fapt de reprezentare și de 

apărare constituie o exigență de nivel constituțional care trebuie satisfăcută chiar dacă, formal, 

legea internă prevede cerința formulării unei plângeri prealabile. 

Decizia din 2014 a Curții E.D.O. în cauza Centrul de Resurse Juridice pentru Valentin 

Câmpeanu c. României confirmă necesitatea unei abordări de tipul potius ut valeat (legea 

trebuie interpretată în sensul producerii efectelor ei, iar nu în sensul neaplicării ei) a tuturor 

instrumentelor de protecție a persoanelor aflate în situațiile menționate. 

În cauza X şi Y împotriva Olandei (nr. 8978/80), Hotărârea din 26.03.1985, Curtea 

E.D.O. a analizat situația unei tinere cu handicap mintal, care a fost violată în centrul pentru 

copiii cu dizabilități mintale în care era găzduită, a doua zi după împlinirea vârstei de 16 ani 

(16 de ani fiind vârsta pentru raporturi sexuale consimţite în Olanda), de către o rudă a 

persoanei însărcinată să aibă grijă de ea. Tânăra, traumatizată de experienţă, a fost 

considerată inaptă pentru a semna o plângere oficială, având în vedere vârsta sa mintală 

înapoiată. Tatăl a semnat în locul ei, dar nu a fost declanşată urmărirea penală împotriva 
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autorului faptelor, deoarece plângerea trebuia depusă de către victima însăşi. Instanţele au 

recunoscut existenţa unei lacune în lege. 

Curtea E.D.O. a reținut încălcarea art. 8 (dreptul la respectarea vieţii private), 

subliniind că era indispensabilă crearea de către sistemul juridic penal olandez a unor 

mecanisme de prevenţie eficiente în cazuri de acest gen. 

 


