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1. Condiţiile răspunderii civile delictuale 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal, partea generală, condiţiile răspunderii 

civile delictuale 

Indice alfabetic: obiectul acţiunii civile 

Temei de drept: art. 19 alin. 1 C.proc.pen.  
 

Potrivit art. 19 alin. 1 C.proc.pen., acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului 

penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile 

potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii 

penale. 

Or, răspunderea civilă nu poate fi antrenată în situaţia în care prejudiciul a fost deja 

acoperit, lipsind astfel obiectul acţiunii civile în cadrul procesului penal. 

Întrucât partea civilă a fost despăgubită, instanţa de fond, în mod corect, a apreciat 

că prejudiciul a fost reparat, motiv pentru care a respins acţiunea civilă promovată de partea 

civilă, ca rămasă fără obiect.” 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 

640/3.09.2019 



 

Judecătoria Iaşi, prin sentinţa penală nr. 819/ 29.03.2019, a dispus următoarele: 

În baza art. 386 alin. 1 C.proc.pen., respinge, ca nefondată, cererea Ministerului 

Public, de schimbare a încadrării juridice dată faptei prin rechizitoriu din infracţiunea 

prevăzută de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 în infracţiunea prevăzută de art. 270 alin. 3 

din Legea nr. 86/2006 cu reţinerea art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal. 

În baza art. 396 alin. 2, 10 C.proc.pen. rap. la art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 - 

Codul vamal al României, cu reţinerea art. 75 alin. 1 lit. d) Cod penal, condamnă inculpatul PI 

pentru comiterea infracţiunii asimilate contrabandei –”deţinere (…) a bunurilor sau mărfurilor 

care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau 

sunt destinate săvârşirii acesteia”, la pedeapsa de 11 luni închisoare (faptă comisă la data de 

30.08.2017). 

În baza art. 91, art. 92 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei 

principale sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani. 

În baza art. 92 alin. 3 și art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă pe inculpatul P.I. ca, pe durata 

termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iași, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale 

de existenţă. 

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal impune condamnatului să execute obligaţia de a 

frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau 

organizat 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 comunităţii în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 

de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, jud. Iaşi sau în cadrul Consiliului Local Iaşi, fie 

la Direcţia de Asistenţă Comunitară, fie la Direcţia de Fond Locativ, instituţie ce va fi stabilită 

de către consilierul de probaţiune ca urmare a evaluării efectuate conform art. 51 alin. 1 din 

Legea nr. 253/2013, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această 

muncă. 

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 

Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea 

pedepsei în regim de detenţie în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, pe parcursul termenului 

de supraveghere, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse ori stabilite de lege, a 

neîndeplinirii integrale a obligaţiilor civile până la expirarea termenului de supraveghere sau 

în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. 

În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului PI, pedeapsa complementară a 

interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), k) C. penal, pe o durată 

de 1 (un) an, care se va executa conform prevederilor art. 68 alin. 1 lit.c) teza finală C.pen. 

Conform art. 65 alin. 1 și alin. 3 C. penal, aplică inculpatului PI pedeapsa accesorie a 

interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), k) C. penal, care se va 

executa conform prevederilor art. 65 alin. 3 Cod penal. 

În baza art. 112 lit. f Cod penal, confiscă de la inculpat 300 pachete cu ţigări marca 

„P.” – 6000 ţigarete (15 cartuşe), 220 pachete cu ţigări marca „A.” – 4400 ţigarete (22 

cartuşe), 220 pachete cu ţigări marca „R.” – 4400 ţigarete (22 cartuşe), toate ridicate de la 

inculpat în ziua de 30 august 2017 şi depuse la camera de corpuri delicte din cadrul Poliţiei 

Municipiului Iaşi, potrivit dovezii seria IS/H-422600.  



În baza 397 alin. (1) C.proc.pen., art. 25 alin. 1 C.proc.pen., respinge acţiunea civilă, 

ca rămasă fără obiect. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în esenţă că la data de 30.08.2017, în 

jurul orei 10.30, lucrători din cadrul Poliţiei Municipiului Iaşi – Secţia a V-a Poliţie, cu ocazia 

executării serviciului de patrulare în zona complexului comercial, au observat faptul că o 

persoană de sex masculin, ce stătea în apropierea unui autoturism, avea un comportament 

suspect, motiv pentru care au legitimat persoana în cauză. S-a stabilit astfel că se numeşte PI 

în vârstă de 60 de ani, iar, cu ocazia controlului efectuat asupra autoturismului proprietatea 

acestuia din urmă, a fost găsit un număr de 740 (şapte sute patruzeci) pachete cu ţigări de 

provenienţă Republica Moldova – 14800 ţigarete (300 pachete cu ţigări marca „P.” – 6000 

ţigarete, 220 pachete cu ţigări marca „A.” – 4400 ţigarete şi 220 pachete cu ţigări marca „R.” 

– 4400 ţigarete. 

Din declaraţia inculpatului dată în cursul urmăririi penale a reieșit că acesta domiciliază 

în municipiul Iaşi şi este proprietarul autoturismului, pe care obişnuieşte să îl parcheze în 

spaţiul special amenajat în curtea complexului comercial. 

La mijlocul lunii august 2017, fără a putea fi stabilită perioada exactă, timp de 

aproximativ 10 zile, inculpatul PI a mers în complexul comercial şi a cumpărat, în mai multe 

rânduri, mai multe pachete cu ţigări de provenienţă Republica Moldova de la mai multe 

persoane necunoscute de cetăţenie moldovenească, pe care, apoi, le-a depozitat în portbagajul 

autoturismului său.  

În dimineaţa zilei de 30.08.2017, în jurul orei 08.45, inculpatul PI a mers, din nou, în 

curtea complexului comercial şi a cumpărat de la mai multe persoane necunoscute de 

cetăţenie moldovenească un număr de 23 (douăzeci şi trei) cartuşe cu ţigări mărcile „A.”, „R.” 

şi „P.”, pentru care a achitat suma totală de 1300 lei, pe care, apoi, le-a depozitat în 

portbagajul autoturismului său, ce se afla parcat în curtea complexului comercial. 

În jurul orei 10.30, în timp ce aştepta în dreptul autoturismului proprietate, inculpatul a 

fost abordat de către organele de poliţie, care, după ce şi-au declinat calitatea şi identitatea, i-

au solicitat să se legitimeze şi să se supună unui control al autoturismului în cauză. În aceste 

împrejurări, după ce inculpatul a prezentat cartea de identitate şi permisul de conducere, 

organele de poliţie au controlat interiorul autoturismului, ocazie cu care în portbagaj, în 

torpedou şi sub preşurile din spatele banchetei, a fost găsit un număr total de 740 (şapte sute şi 

patruzeci) pachete cu ţigări de provenienţă Republica Moldova – 14800 ţigarete, după cum 

urmează: 300 pachete cu ţigări marca „P.” – 6000 ţigarete (15 cartuşe); 220 pachete cu ţigări 

marca „A.” – 4400 ţigarete (22 cartuşe); 220 pachete cu ţigări marca „R.” – 4400 ţigarete (22 

cartuşe). 

Ţigările găsite în autoturismul inculpatului au fost ridicate, pe bază de dovadă, iar 

ulterior, în baza dovezii seria IS/H nr. 422600 din 31.08.2017, au fost predate spre păstrare la 

Poliţia Municipiului Iaşi – Camera de Corpuri Delicte.  

Prin adresa A.N.A.F. – Direcţia Regională Vamală Iaşi cu nr. IS_DRV/BRV/12800 din 

data de 14.09.2017 s-a stabilit faptul că prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului 

prin fapta inculpatului PI este în valoare totală de 8 147 lei. 

În cauză a fost audiată ca martor numita VA, persoană ce a fost de faţă la legitimarea 

inculpatului şi controlul autoturismului acestuia.  

Cu ocazia audierilor, inculpatul a recunoscut fapta comisă, pe care a declarat că o 

regretă. În declaraţia sa, inculpatul a recunoscut faptul că pachetele cu ţigări nu aveau aplicate 

timbre fiscale emise de către autorităţile competente de pe teritoriul României, condiţii în care 

avea reprezentarea faptului că acestea proveneau din contrabandă şi că săvârşea, astfel, o faptă 

prevăzută de legea penală. Cu toate acestea, inculpatul a cumpărat pachetele cu ţigări motivat 

de faptul că acestea erau mai ieftine comparativ cu cele vândute în magazine şi intenţiona să 



le folosească pentru a plăti zilierii care o ajutau pe mama sa la diverse activităţi gospodăreşti, 

aceasta locuind în mediul rural. 

Inculpatul a mai arătat că nu cunoaşte persoanele de cetăţenie moldovenească de la 

care obişnuieşte să cumpere ţigări şi nu poate indica modul în care acestea le introduc pe 

teritoriul României şi nici nu este interesat de acest aspect. 

La data de 22.09.2017, inculpatul PI a achitat suma de 8204 lei, pentru a acoperi 

prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului. 

Acţiunea civilă formulată de partea civilă  

Prin adresa nr. ISR_DRV/BRV/12800 din data de 14.09.2017 A.N.A.F. – Direcţia 

Regională Vamală Iaşi a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 8.147 lei, 

din care 313 lei reprezintă taxe vamale, accize 6.447 lei, iar 1.387 lei TVA. Prejudiciul a fost 

achitat în întregime pe parcursul urmăririi penale, astfel ȋncât instanţa a respins acţiunea 

civilă, ca rămasă fără obiect.  

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel, în termenul legal prevăzut de art. 410 

C.proc.pen., partea civilă D.G.R.F.P. Iaşi – D.R.V. Iaşi, criticând-o pentru netemeinicie şi 

nelegalitate. 

În motivarea apelului, D.G.R.F. Iaşi - Direcţia Regional Vamală Iași a arătat în esenţă 

că prin adresa nr. ISR_DRV/BRV/12800 din 14.09.2017, transmisă organelor de urmărire 

penală a comunicat faptul că se constituie parte civilă cu suma totală de 8.147,00 lei. 

Ulterior, inculpatul a achitat prejudiciul cu chitanţa nr. 1172/22.09.2017, apreciind 

astfel că latura civilă a cauzei a rămas fără obiect. Consideră partea civilă, că ar fi fost corect 

ca instanţa să reţină că latura civilă a cauzei a rămas fără obiect prin achitarea prejudiciului şi 

nu să respingă ca rămasă fără obiect acţiunea civilă.  

Inculpatul-intimat PI s-a prezentat în faţa instanţei de apel, dar nu a dorit să dea 

declaraţie în fața instanței de control judiciar, prevalându-se de dreptul la tăcere.  

Examinând actele şi lucrările cauzei prin prisma motivelor de apel invocate în cauză, 

dar şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept, în limitele prevăzute de art. 417 alin. 2 

C.proc.pen., Curtea a apreciat ca fiind nefondat apelul formulat de partea civilă, arătând că, pe 

latură civilă, prima instanţă a dat o dezlegare judicioasă cauzei, neantrenând răspunderea 

civilă a inculpatului, pronunţând în mod corect soluţia respingerii acţiunii civile, ca rămasă 

fără obiect, constatând că prejudiciul a fost achitat în întregime pe parcursul urmăririi penale. 

Pentru a putea fi antrenată răspunderea civilă delictuală a inculpatului este necesar, 

conform art. 1357 C.civ., dovedirea concomitentă a următoarelor condiţii: o faptă cauzatoare 

de prejudiciu; un prejudiciul cauzat, stabilit cu certitudine; existenţa raportului de cauzalitate 

intre fapta dăunătoare şi prejudiciu şi culpa. 

În ceea ce priveşte acţiunea civilă exercitată de partea civilă, relativ la cea de-a doua 

condiţie ce se cere îndeplinită pentru angajarea răspunderii pentru fapta proprie, instanţa a 

arătat că prejudiciul este rezultatul dăunător (de natură patrimonială sau nepatrimonială) al 

atingerii drepturilor persoanei, valorilor pe care acestea le ocrotesc, rezultat care antrenează 

obligaţia de reparare din partea celui responsabil. 

Instanţa a avut în vedere că, pentru ca prejudiciul să fie susceptibil de reparare trebuie 

ca acesta să fie cert şi să nu fi fost reparat încă; caracterul cert al prejudiciului presupune că 

acesta este sigur, atât în privinţa existenţei, cât şi în privinţa posibilităţii de evaluare. 

Prejudiciul actual, cel care a fost deja produs la data când se pretinde repararea lui, este 

întotdeauna cert. 

Întrucât partea civilă a fost despăgubită, instanţa de fond, în mod corect, a apreciat că 

prejudiciul a fost reparat, motiv pentru care a respins acţiunea civilă promovată de partea 

civilă, ca rămasă fără obiect. 



Potrivit art. 19 alin. 1 C.proc.pen., acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal 

are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii 

civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale. 

Or, răspunderea civilă nu poate fi antrenată în situaţia în care prejudiciul a fost deja 

acoperit, lipsind astfel obiectul acţiunii civile în cadrul procesului penal. 

 

2. Infracţiunea de contrabandă 

 

Cuprins pe materii: infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3, cu 

aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al României  

Indice alfabetic: distincţia între contrabanda simplă şi contrabanda calificată 

Temei de drept: art. 270 alin. 3, art. 274 din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal 

al României 

 

Există participaţie penală ori de câte ori o infracţiune este săvârşită de un număr mai 

mare de persoane decât cel indispensabil în raport de natura ei; or, în speţă, inculpatul DC 

este acuzat de vânzarea de bunuri provenite din contrabandă, vânzare de esenţa căreia este 

existenţa a cel puţin doi participanţi, unul în calitate de furnizor iar celălalt în calitate de 

achizitor, ceea ce, în optica acuzaţiei, ar însemna că autorul vânzării de bunuri de 

contrabandă să nu poată fi niciodată încadrat în forma simplă a infracţiunii, tocmai pentru 

că vânzarea implică şi cel puţin un al doilea partener, ceea ce ar face inutilă incriminarea 

faptei de vânzare de bunuri de contrabandă în varianta normativă simplă, pedepsită cu 

închisoarea de la 2 la 7 ani. 

Agravanta prev. de art. 274 din Legea nr. 86/2006 are în vedere comiterea împreună 

de către ambii făptuitori sau complici concomitenți a aceleiași modalități alternative de 

comitere; astfel este incidentă această circumstanță atunci când două persoane dețin 

împreună sau transportă împreună sau produc împreună sau comercializează împreună etc. 

aceste cantități de țigări. Nu este incidentă această circumstanță însă atunci când o persoană 

predă și alta preia aceeași cantitate de țigări, sau o persoană transportă și alta depozitează 

aceeași cantitate, sau o persoană comercializează iar alta deține în urma cumpărării aceeași 

cantitate. Căci o astfel de interpretare ar lipsi de finalitate instituirea agravantei întrucât este 

de esența contrabandei faptul că o cantitate de țigări de la preluarea ei și până la 

comercializare parcurge o anumită filieră trecând de la o persoană la alta; s-ar ajunge 

practic ca orice faptă de contrabandă să fie comisă în varianta prev. de art. 274 din Legea 

nr. 86/2006. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia penală și pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 

697/30.09.2019 

 

Prin sentinţa penală nr. 85/11.03.2019, Judecătoria Bârlad a dispus admiterea cererii 

de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, din 

infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 

86/2006, privind Codul vamal al României, în infracţiunea de contrabandă continuată, prev. 

de art. 270 alin. 3, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al 

României, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi schimbarea încadrării juridice dată faptelor cu 

privire la săvârşirea cărora s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor DG, DA şi DC, prin 

rechizitoriul din data de 09.08.2017 în dosar nr. 234/P/2017 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Bârlad, din: 



- infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3, cu aplicarea art. 274 din Legea 

nr. 86/2006, privind Codul vamal al României, în: 

- infracţiunea de contrabandă continuată, prev. de art. 270 alin. 3, cu aplicarea art. 274 

din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al României, cu aplicarea art. 35 Cod penal. 

A respins cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei formulată de inculpatul 

DC, din infracţiunea de contrabandă calificată, prev. de art. 270 alin. 3, cu aplicarea art. 274 

din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al României, în infracţiunea de contrabandă 

simplă, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al României. 

Totodată a condamnat pe inculpatul DG la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare şi 

pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a 

şi b (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a 

ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 3 ani, de la rămânerea 

definitivă a hotărârii de condamnare, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev. de 

art. 270 alin. 3, art. 274 din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al României, cu aplicarea 

art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2, lit. a şi b Cod penal.  

A condamnat pe inculpata DA la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare şi pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b 

(dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o 

funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 3 ani, de la rămânerea 

definitivă a hotărârii de condamnare, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev. de 

art. 270 alin. 3, art. 274 din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al României, cu aplicarea 

art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2, lit. a şi b Cod penal.  

A condamnat pe inculpatul DC, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b 

(dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o 

funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 4 ani, de la rămânerea 

definitivă a hotărârii de condamnare, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev. de 

art. 270 alin. 3, art. 274 din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al României, cu aplicarea 

art. 35 alin. 1 Cod penal. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în esenţă că inculpatul DG în 

perioada ianuarie 2016 – iunie 2016 a achiziţionat, în mod constant, diverse cantităţi de 

ţigarete pe care ulterior le-a comercializat pe raza localităţii B., com. E., jud. Vaslui; inculpata 

DA în perioada ianuarie 2016- iunie 2016 a achiziţionat, în mod constant, diverse cantităţi de 

ţigarete pe care ulterior le-a comercializat pe raza localităţii B., com. E., jud. Vaslui; 

inculpatul DC în perioada ianuarie 2016 – iunie 2016 a vândut, în mod constant, diverse 

cantităţi de ţigarete inculpaţilor DG şi DA. 

Împotriva acestei hotărâri au formulat apeluri inculpații DC, DG, DA și partea civilă 

Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi, în numele şi pentru Direcţia Regională Vamală 

Iaşi, în termenul legal prevăzut de art. 410 C.proc.pen.. 

În motivarea apelului, partea civilă a solicitat obligarea inculpaţilor DG şi DA la plata 

accesoriilor aferente prejudiciului produs, datorate conform prevederilor art. 173 şi 

următoarele din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Astfel, accesoriile 

datorate plăţii cu întârziere sunt în cuantum total de 212 lei. Consideră că în mod eronat 

instanţa de fond a respins acţiunea civilă, fără a ţine cont de faptul că sunt datorate dobânzi şi 

penalităţi de întârziere. 

În motivarea apelurilor, inculpaţii DG şi DA au arătat că instanţa de fond a respins 

cererea prin care au solicitat ca judecarea cauzei să aibă loc în baza art. 374 alin. 4 

C.proc.pen. Au arătat că recunosc faptele pentru care au fost trimişi în judecată, însă din cauza 

stării de sănătate, a vârstei, a stării emoţionale, a studiilor, nu au înțeles toți termenii juridici. 

Pe tot parcusul urmăririi penale, dar și pe parcursul cercetării judecătoreşti, au recunoscut 



săvârşirea faptelor pentru care au fost cercetaţi și judecaţi, au avut o atitudine sinceră și de 

regret și au achitat și prejudiciul cauzat statului roman.  

Cu toate că instanţa de fond respins cererea pentru a se judeca în procedura 

simplificată, aceasta a reţinut aceeaşi situaţie, situaţia pe care ei au recunoscut-o și în aceste 

condiţii trebuia să facă aplicarea disp. art. 396 alin 10. C.proc.pen., potrivit căruia: când 

judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1), (11) și (2), când cererea inculpatului ca 

judecata să aibă loc în aceste condiţii a fost respinsă sau când cercetarea judecătoreasca a avut 

loc în condiţiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reține aceeaşi situaţie de fapt 

ca cea recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, 

limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în 

cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.  

La stabilirea cuantumului pedepsei, instanţa de fond a avut în vedere doar 

circumstanţele atenuante, fără a da eficiență disp. art. 396 alin. 10 C.proc.pen. Dacă ar fi avut 

în vedere aceste aspecte, atunci s-ar fi ajuns la câte o pedeapsă sub 3 ani de zile și astfel se 

putea dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. Pentru această modalitate 

de executare a pedepsei a optat și reprezentantul Ministerului Public, atunci când a pus 

concluzii la fondul cauzei și a solicitat condamnarea lor. 

În motivarea apelului, inculpatul DC a solicitat, în temeiul art. 386 C.proc.pen., 

schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost găsit vinovat de instanţa de fond, din 

infracţiunea de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 

raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, în infracţiunea de contrabandă simplă prevăzută de 

art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006.  

În temeiul art. 16 alin. (I) lit.c) C.proc.pen., a solicitat achitarea pentru acuzaţia de 

săvârşire a infracţiunii de contrabandă simplă, iar în subsidiar, în situaţia în care instanţa de 

control judiciar apreciază că sunt dovezi concrete care demonstrează vinovăţia sa, a solicitat 

ca, în temeiul art. 80 şi 83 C.pen., să se dispună amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la 

aplicarea pedepsei ce o va pronunţa în prezenta cauză. 

A mai arătat că nu sunt întrunite clementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă 

calificată, pentru care a fost trimis în judecată, ci cel mult s-ar putea vorbi de infracţiunea de 

contrabandă simplă, a cărei limite de pedeapsă sunt mult mai reduse. Acuzaţia penală adusă se 

prezintă sub forma unei descrieri precare şi insuficiente, în sensul în care Ministerul Public a 

reţinut doar faptul că între soţii DG şi DA şi inculpatul DC există o relaţie infracţională de 

tipul furnizor-client, inculpatul DC era contactat telefonic de inculpaţii DG şi DA cărora le 

vindea ţigări, fără a indica în mod concret actele materiale săvârşite de către acesta, 

delimitarea clară în timp și spaţiu a momentelor când a vândut ţigări, cantitatea dc ţigări 

presupus de contrabandă care formează obiectul fiecărui act material reţinut şi foarte 

important, prejudiciul cauzat prin comiterea presupusei fapte.  

Examinând actele şi lucrările cauzei prin prisma motivelor de apel invocate în cauză, 

dar şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept, în limitele prevăzute de art. 417 alin. 2 

C.proc.pen., Curtea a apreciat că fondate apelurile promovate de inculpaţii DG, DA şi DC, şi 

ca nefondat apelul declarat de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională 

a Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, în numele şi 

pentru Direcţia Regională Vamală Iaşi, toate pentru următoarele considerente: 

Reţine Curtea că prin încheierile de şedinţă din datele de 7 mai 2018 şi 7 iunie 2018, 

prima instanţă a respins cererile inculpaţilor DA şi DG privind judecarea acestora pe baza 

probelor administrate în cursul urmăririi penale, potrivit disp. art. 374 alin. 4 C.proc.pen., 

apreciind că faţă de declaraţiile inculpaţilor date în faţa instanţei, aceştia nu au recunoscut în 

totalitate faptele reţinute în actul de sesizare, fără a motiva în concret, nici în cuprinsul celor 

două încheieri, şi nici în cuprinsul sentinţei penale apelate (unde, mai mult, există şi 

contradicţii între considerente, precizându-se pe de o parte că nu sunt îndeplinite condiţiile de 



incidenţă a procedurii simplificate, recunoaşterea situaţiei de fapt nefiind una totală, astfel 

cum sunt descrise faptele în rechizitoriu, iar pe de altă parte, că la individualizarea pedepselor 

aplicate inculpaţilor sunt avute în vedere prevederile art. 396 alin. 10 C.proc.pen., limitele 

pedepsei aplicate pentru infracţiunea de contrabandă fiind reduse cu o treime) care anume 

elemente ale situaţiei factuale nu au fost asumate prin declaraţiile inculpaţilor. 

Or, în cursul judecăţii, anterior începerii cercetării judecătoreşti, inculpaţii personal, 

asistaţi fiind de apărători, au arătat că înţeleg să recunoască integral săvârşirea faptelor 

reţinute în sarcina lor prin actul de sesizare a instanţei şi au solicitat, în temeiul dispoziţiilor 

art. 374 alin. 4, art. 375 şi 377 C.proc.pen., ca judecarea cauzei să se facă prin aplicarea 

procedurii speciale în cazul recunoaşterii învinuirii. 

Reţine Curtea că, raportat la dispoziţiile legale care reglementează procedura 

simplificată a recunoaşterii învinuirii, pentru incidenţa acesteia se impune ca inculpatul să 

recunoască în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, fără a aduce circumstanţieri factuale, de 

timp, de mod sau de loc care ar putea fi susceptibile a fi considerate o negare a acestora în 

modalitatea în care acestea sunt redate în actul de sesizare sau o recunoaştere parţială a 

situaţiei de fapt imputate. 

De asemenea, manifestarea procesuală de voinţă a inculpatului în sensul accesării 

procedurii simplificate de judecare a cauzei (numai pe baza probelor administrate în cursul 

urmăririi penale) trebuie să aibă loc la primul termen la care procedura de citare este legal 

îndeplinită şi cauza se află în stare de judecată, după ce instanţa a dat citire actului de sesizare 

şi a explicat inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, respectiv i-a adus la cunoştinţă 

drepturile procesuale, inclusiv dreptul de a solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza 

probelor administrate în cursul urmăririi penale, concomitent cu aducerea la cunoştinţă a 

dispoziţiilor art. 396 alin. 10 C.proc.pen. privind reducerea cu o treime a limitelor pedepsei cu 

închisoarea şi respectiv cu o pătrime a limitelor pedepsei amenzii penale, ori cu o treime a 

limitelor măsurilor educative privative de libertate, în cazul inculpatului minor. 

Or, toate aceste exigenţe procesual-penale au fost respectate în prezenta cauză, 

inculpaţii DA şi DG însuşindu-şi acuzaţiile aduse, în esenţa lor, circumstanţele factuale 

prezentate de aceştia (urmare a conducerii audierii lor într-o manieră cel puţin nefirească în 

raport de poziţia manifestă şi neechivocă de asumare a faptelor) purtând asupra unor chestiuni 

colaterale probaţiunii faptului principal care ţine de esenţa acuzaţiilor cuprinse în actul de 

sesizare, astfel că în calea de atac a apelului va fi reţinută în favoarea acestor inculpaţi poziţia 

de recunoaştere a materialităţii faptelor imputate, cu efect asupra individualizării pedepselor. 

Sentinţa penală apelată este criticabilă şi sub aspectul dispoziţiei privind respingerea 

cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei, formulată de inculpatul DC, din infracţiunea 

de contrabandă calificată, prev. de art. 270 alin. 3, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 

privind Codul vamal al României, în infracţiunea de contrabandă simplă, prev. de art. 270 

alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României. 

Reţine Curtea că prima instanţă a apreciat că din materialul probator administrat în 

cauză rezultă că inculpaţii au comis faptele împreună, într-un raport continuu de furnizor 

(DC) - cumpărător (DG împreună cu DA), primul vindea în mod frecvent ţigări celor din 

urmă, comunicând cu aceştia la telefon, stabilind datele achiziţionării, fapta de contrabandă 

fiind săvârşită de două sau mai multe persoane împreună. 

În opinia Curţii, există participaţie penală ori de câte ori o infracţiune este săvârşită de 

un număr mai mare de persoane decât cel indispensabil în raport de natura ei; or, în speţă, 

inculpatul DC este acuzat de vânzarea de bunuri provenite din contrabandă, vânzare de esenţa 

căreia este existenţa a cel puţin doi participanţi, unul în calitate de furnizor, iar celălalt în 

calitate de achizitor, ceea ce, în optica acuzaţiei, ar însemna că autorul vânzării de bunuri de 

contrabandă să nu poată fi niciodată încadrat în forma simplă a infracţiunii, tocmai pentru că 

vânzarea implică şi cel puţin un al doilea partener, ceea ce ar face inutilă incriminarea faptei 



de vânzare de bunuri de contrabandă în varianta normativă simplă, pedepsită cu închisoarea 

de la 2 la 7 ani, ceea ce este inadmisibil. 

Astfel, agravanta prev. de art. 274 din Legea nr. 86/2006 are în vedere comiterea 

împreună de către ambii făptuitori sau complici concomitenți a aceleiași modalități alternative 

de comitere; astfel este incidentă această circumstanță atunci când două persoane dețin 

împreună sau transportă împreună sau produc împreună sau comercializează împreună etc. 

aceste cantități de țigări. Nu este incidentă această circumstanță, însă atunci când o persoană 

predă și alta preia aceeași cantitate de țigări, sau o persoană transportă și alta depozitează 

aceeași cantitate, sau o persoană comercializează iar alta deține în urma cumpărării aceeași 

cantitate. Căci o astfel de interpretare ar lipsi de finalitate instituirea agravantei întrucât este 

de esența contrabandei faptul că o cantitate de țigări de la preluarea ei și până la 

comercializare parcurge o anumită filieră trecând de la o persoană la alta; s-ar ajunge practic 

ca orice faptă de contrabandă să fie comisă în varianta prev. de art. 274 din Legea nr. 86/2006. 

Evident că într-un astfel de caz cei care participă la comiterea unei astfel de fapte prin 

modalități alternative sunt obligați în mod solidar la plata prejudiciului, iar nu fiecare în parte 

la plata în întregime a prejudiciului. 

Or, acţiunile inculpaţilor DC, pe de o parte şi DA şi DG pe de altă parte, sunt distincte, 

primul predând și cei din urmă deținând/depozitând sau comercializând bunurile. Chiar dacă 

se afirmă că primul a furnizat țigările pentru cei din urmă, ceea ce interesează este numărul de 

persoane care realizează actul material al vânzării, respectiv al deținerii. Așa cum s-a apărat 

inculpatul DC, acţiunea de „vânzare” nu a fost îndeplinită în prezenta cauză „împreună”, 

astfel cum prevăd dispoziţiile art. 274 din Legea nr. 86/2006, ci a fost o acţiune solitară şi 

singulară a acestui inculpat. 

Este incidentă însă circumstanța prev. de art. 274 în cazul inculpaților DA şi DG care 

au deținut împreună în același loc și în același timp aceeași cantitate de țigări, deținerea 

împreună, prin folosirea resurselor comune, sporind astfel șansele unei operațiuni de succes. 

Deținerea împreună nu presupune neapărat preluarea împreună a aceleiași cantități și 

depozitarea ei personal, ci și simpla pasivitate și acceptare a faptului că bunurile de 

contrabandă sunt ascunde și adăpostite în imobilul asupra căruia fiecare dintre inculpaţi avea 

controlul.  

În realitate, simplul fapt că inculpaţii DA şi DG au achiziţionat ţigaretele de la 

inculpatul DC nu este de natură să determine concluzia că toţi cei trei inculpaţii au săvârşit 

infracţiunea de contrabandă împreună, în calitate de coautori, având în vedere faptul că 

acţiunile fiecăruia se circumscriu unor modalităţi alternative diferite ale elementului material 

al infracţiunii prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006: inculpatul DC, singur, a vândut 

iar inculpaţii DA şi DG, împreună, au cumpărat ţigarete de contrabandă, deci fiecare a săvârşit 

infracţiunea de contrabandă în forme asimilate diferite. 

Raportat la datele speţei, a se acredita ideea contrară presupune a se susţine că, ori de 

câte ori o persoană vinde bunuri provenite din contrabandă – în speţă, ţigări – bunuri pe care 

le achiziţionează mai multe persoane, cercetările ar trebui să conducă la identificarea şi 

tragerea la răspundere penală a tuturor acestor persoane, respectiv cea care a vândut şi cele 

care au cumpărat ţigări de la subiectul iniţial, cunoscând că ele provin din contrabandă, fapta 

fiind mai gravă în aceste condiţii. O astfel interpretare este manifest contrară scopului avut în 

vedere de legiuitor prin agravanta specială prevăzută de art. 274 din Legea nr. 86/2006 

privind Codul vamal, agravantă ce are în vedere, din perspectiva vânzării bunurilor provenite 

din contrabandă de către două sau mai multe persoane împreună, o posesie concomitentă 

asupra aceloraşi bunuri şi ulterior o înstrăinare concomitentă a acestora şi obţinerea unor 

avantaje colective, nicidecum individuale, ca urmare a posesiei unei singure persoane şi a 

înstrăinării bunurilor de către o singură persoană, indiferent câtor cumpărători.  



Concluzionând, în cauza de faţă nu este incidentă agravanta specială, astfel că în baza 

art. 386 C.proc.pen. Curtea a admis cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei, 

formulată de inculpatul DC şi a dispus schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în 

sarcina acestuia prin sentinţa apelată, respectiv, din infracţiunea prev. de art. 270 alin. 3 rap. la 

art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu aplic. art. 35 alin. 1 

C.pen., în infracţiunea prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al 

României, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. 

 

3. Viol. Formularea plângerii în cazul persoanei cu capacitate restrânsă de exerciţiu 

cu încuviinţarea persoanei prevăzute de lege 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal, partea specială, formularea plângerii în 

cazul persoanei cu capacitate restrânsă de exerciţiu cu încuviinţarea persoanei prevăzute de 

lege 

Indice alfabetic: încetare proces penal, lipsa plângerii prealabile 

Temei de drept: art. 289 alin. 8 C.proc.pen. 

 

Dispoziţiile art. 289 alin. 8 C.proc.pen. nu sunt incidente în cazul infracţiunii de viol 

pentru care inculpaţii au fost cercetaţi, trimişi în judecată şi condamnaţi, încadrată în disp. 

art. 218 alin. 1, alin. 3 lit. c, f Cod penal (viol în varianta agravată). Potrivit disp. art. 218 

alin. 5 Cod penal, doar în cazul faptei încadrabile în alin. 1 şi 2 (viol în forma tip şi în forma 

asimilată), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

Prin urmare, în cazul infracţiunii de viol încadrată în disp. art. 218 alin. 1, alin. 3 lit. 

c, f Cod penal (viol în varianta agravată), cum este cazul în speţă, acţiunea penală se pune în 

mişcare din oficiu, ceea ce s-a şi întâmplat în cauză, plângerea persoanei vătămate nefiind o 

plângere prealabilă, necesară punerii în mişcare a acţiunii penale, ci doar un mijloc de 

încunoştinţare a organelor judiciare cu privire la săvârşirea unei infracţiuni. 

Curtea de Apel Iași, Secția penală și pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 

652/16.09.2019 

Prin sentința penală nr. 739/5.06.2019 pronunțată de Tribunalul Iași, s-au dispus 

următoarele: 

I. În baza 218 alin. 1, alin. 3 lit. c, f C.pen. condamnă pe inculpatul CVB la pedeapsa 

de 7 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de viol, în dauna persoanei 

vătămate PDG. 

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. 1 a, b, k, n, o C.pen., aplică inculpatului CVB 

pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice 

alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, 

dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, 

dreptului de a comunica şi de a se apropia la o distanţă mai mică de 200 metri de persoana 

vătămată PDG, de locuinţa acesteia din mun. P., pe o durată de 5 ani prevăzută de art. 66 alin. 

1 C.pen. 

În temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, k, n, o C.pen., 

aplică inculpatului CVB pedeapsa accesorie a interzicerii aceloraşi drepturi care au fost 

interzise ca pedeapsă complementară. 

În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. a C.proc.pen. cu referire la art. 72 alin. 1 

C.pen., deduce din durata pedepsei cu închisoarea aplicate inculpatului CVB prin prezenta 

sentinţă penală perioada cât acesta a fost reţinut începând cu data de 05.09.2018 ora 16.00 şi 



până în data de 06.09.2018, ora 16.00 precum şi perioada în care acesta a fost arestat 

preventiv în această cauză, respectiv perioada începând cu data de 06.09.2018 şi până la zi.  

În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. b C.proc.pen. cu referire la art. 399 alin. 1 

C.proc.pen., menţine măsura arestării preventive a inculpatului CVB luată prin încheierea nr. 

10/UP/06.09.2018, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei P., 

fiind emis mandatul de arestare preventivă şi menţinută cu respectarea dispoziţiilor legale. 

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 

Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul 

CVB în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice 

Judiciare. 

II. În baza 218 alin. 1, alin. 3 lit. c, f C.pen. condamnă pe inculpatul VAM la pedeapsa 

de 7 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de viol în dauna persoanei vătămate P.D.-G.. 

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. 1 a, b, k, n, o C.pen., aplică inculpatului VAM 

pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice 

alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, 

dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, 

dreptului de a comunica şi de a se apropia la o distanţă mai mică de 200 metri de persoana 

vătămată PDG, de locuinţa acesteia din mun. P., pe o durată de 5 ani prevăzută de art. 66 alin. 

1 C.pen. 

În temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, k, n, o C.pen., 

aplică inculpatului VAM pedeapsa accesorie a interzicerii aceloraşi drepturi care au fost 

interzise ca pedeapsă complementară. 

În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. a C.proc.pen. cu referire la art. 72 alin. 1 

C.pen., deduce din durata pedepsei cu închisoarea aplicate inculpatului VAM prin prezenta 

sentinţă penală perioada cât acesta a fost reţinut începând cu data de 05.09.2018 ora 16.00 şi 

până în data de 06.09.2018, ora 16.00, precum şi perioada în care acesta a fost arestat 

preventiv în această cauză, respectiv perioada începând cu data de 06.09.2018 şi până la zi.  

În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. b C.proc.pen. cu referire la art. 399 alin. 1 

C.proc.pen., menţine măsura arestării preventive a inculpatului VAM luată prin încheierea nr. 

10/UP/06.09.2018, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei P., 

fiind emis mandatul de arestare preventivă şi menţinută cu respectarea dispoziţiilor legale. 

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 

Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul 

VAM în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice 

Judiciare. 

III. În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 şi 1357-1358 C.civ. cu 

referire la art. 19 alin. 1 şi 25 alin. 1 C.proc.pen., admite acţiunea civilă exercitată de PE în 

calitate de reprezentant legal al persoanei vătămate minore PDG şi obligă în solidar inculpaţii 

CVB şi VAM să plătească părţii civile minore suma de 40000 lei cu titlu de daune morale. 

Respinge ca neîntemeiată cererea părţii civile prin reprezentant legal privind obligarea 

inculpaţilor la plata de daune materiale. 

În temeiul art. 249 C.proc.pen., instituie măsura asiguratorie a sechestrului asupra 

bunurilor mobile și imobile ale inculpaţilor CVB şi VAM, prezente și viitoare, în vederea 

garantării reparării pagubei, până la concurența sumei totale datorate cu titlu de despăgubiri 

civile, respectiv 40000 lei cu titlu de daune morale, sens în care se va trimite o copie de pe 

prezenta decizie la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară P., precum și la Direcţia 

Economica a Finanţelor Publice P., pentru identificarea bunurilor imobile și mobile ale 

inculpaţilor și a indisponibilizării acestora până la concurența sumelor datorate. 

IV. În baza 404 alin. 4 lit. e C.proc.pen. cu referire la art. 398 şi art. 274 alin. 1 

C.proc.pen. raportat la art. 272 alin. 1 C.proc.pen., obligă pe inculpaţii CVB şi VAM să 



plătească statului suma de 4000 lei, câte 2000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare 

avansate de către stat, din care suma de 2000 lei reprezintă cheltuielile judiciare din timpul 

urmăririi penale iar suma de 2000 lei reprezintă cheltuielile judiciare din timpul fazei 

judecăţii.  

În baza art. 274 alin. 1 şi art. 272 alin. 2 teza I C.proc.pen., suma în cuantum de 390 

lei, conform delegaţiei nr. 0244 din data de 12.10.2018, reprezentând onorariul avocatului din 

oficiu, care a acordat asistenţă juridică persoanei vătămate atât în faza de camera preliminară 

cât și pe parcursul judecății, respectiv sumele în cuantum de 100 lei conform delegaţiilor nr. 

0238 şi nr. 0239 din data de 01.10.2018 reprezentând onorariul parțial pentru avocaţii din 

oficiu, care au acordat asistenţă juridică inculpaţilor în faza de cameră preliminară cu ocazia 

verificării măsurii arestului preventiv, vor fi avansate din fondurile speciale ale Ministerului 

Justiţiei, sume de bani care, în baza art. 274 alin. 1 teza finală C.proc.pen., rămân în sarcina 

statului. 

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut următoarele: 

Persoana vătămată PDG, în vârstă de 16 ani la data faptei, persoană diagnosticată cu 

retard mental, cu o vârstă mentală de aproximativ 10-11 ani, aşa cum rezultă din raportul de 

expertiză psihologică l-a cunoscut pe inculpatul CVB în anul 2018 prin intermediul reţelelor 

de socializare, dezvoltând faţă de acesta sentimente de afecţiune, care s-au manifestat din 

partea acesteia chiar şi după săvârşirea faptei de viol. 

Astfel, în data de 26.08.2018, în jurul orei 20:00 persoana vătămată PDG s-a întâlnit 

cu inculpatul CVB în faţa unui magazin alimentar din municipiul P. şi fiind de acord, aceasta 

s-a urcat în autovehiculul pe care îl conducea inculpatul VAM, prieten al inculpatului CVB, 

acesta din urmă spunându-i că merg la el acasă. 

Astfel, cu autovehiculul condus de inculpatul VAM, persoana vătămată însoţită de 

inculpatul CVB a fost dusă la locuinţa martorului PC din comuna R., unde mai întâi inculpatul 

CVB, prin utilizarea de ameninţări cu violenţa şi presiuni psihice, a întreţinut un act sexual 

anal cu persoana vătămată, după care inculpatul VAM a întreţinut un act sexual anal cu 

victima împotriva voinţei acesteia şi prin ameninţarea cu violenţe, la acest din urmă act 

asistând şi inculpatul CVB. 

Ulterior consumării actelor sexuale, inculpaţii au condus victima în municipiul P., 

aceasta întâlnindu-se pe stradă cu martorii BN şi LMF care au condus-o cu autovehiculul lor 

la locuinţa persoanei vătămate, de unde a fost preluată de tatăl şi sora acesteia, respectiv de 

către martorii PE şi PEG. 

În vederea stabilirii situaţiei de fapt, instanţa a avut în vedere întreg materialul 

probator administrat atât în faza urmăririi penale, cât şi în faza de judecată. 

În ceea ce priveşte analiza şi aprecierea probelor, în urma readministrării probelor din 

cursul urmăririi penale la care se adaugă expertiza psihologică efectuată în cursul cercetării 

judecătoreşti, instanţa şi-a format convingerea că în mod indubitabil inculpaţii CVB şi VAM, 

în data de 26.08.2018, au întreţinut succesiv acte sexuale anale cu persoana vătămată PDG 

împotriva voinţei acesteia. 

Astfel, cu privire la realitatea întreţinerii actelor sexuale anale de către inculpaţi cu 

victima, instanţa constată că inculpaţii nu au negat în niciun moment că au dus-o pe PDG la 

casa martorului PC unde au întreţinut pe rând acte sexuale anale cu aceasta, întreţinerea 

actelor sexuale anale fiind confirmată de concluziile raportului de primă expertiză medico-

legală din data de 20.09.2018 emis de I.M.L. Iaşi, ale cărui concluzii atestă rupturile anale 

suferite de victima infracțiunii în luna august a anului 2018. 

În ceea ce priveşte dovedirea elementului „constrângere” care individualizează 

infracţiunea de viol instanţa constată că, de asemenea, întreg probatoriul administrat în cauză 

dovedeşte indubitabil că persoana vătămată PDG a întreţinut acte sexuale anale cu cei doi 

inculpaţi împotriva voinţei sale. 



Astfel, instanţa subliniază că, din raportul de expertiză psihologică efectuat în cauză, 

rezultă că persoana vătămată minoră PDG prezintă un deficit intelectual important, cu o 

inteligenţă cognitivă de limită (vârstă mentală de 10-11 ani), prezentând tendinţa de a se 

conforma, simţind nevoia de refugiu către o persoană care să o protejeze, securizeze, în acest 

context învestindu-l cu încredere pe inculpatul CVB. 

Pe de altă parte, instanţa remarcă faptul că, din probele administrate în cursul urmăririi 

penale, rezultă în mod mai mult decât evident că inculpatul CVB nu a avut niciun fel de 

afecţiune reală faţă de victimă, acesta cunoscând foarte bine încă de la început că scopul 

pentru care o duce pe PDG la locuinţa martorului PC din comuna R. este acela de a întreţine 

relaţii sexuale cu aceasta împreună cu prietenul său, VAM, profitând de vârsta, naivitatea şi 

vulnerabilitatea intelectuală a persoanei vătămate. 

Astfel, deşi inculpatul CVB a încercat să acrediteze ideea că, în baza unei relaţii de 

afecţiune, a întreţinut prin acord un act sexual anal cu victima minoră, instanţa constată că 

probele administrate în cauză dovedesc că acesta nu era implicat emoţional în niciun fel în 

relaţia cu PDG şi că aceasta putea constitui cel mult obiectul satisfacţiilor sale sexuale. 

Referitor la apărarea inculpaţilor prin apărător ales în sensul dispunerii încetării 

procesului penal prin prisma faptului că sesizarea în baza căreia s-a desfăşurat ancheta penală 

nu îndeplineşte condiţiile legale, întrucât plângerea penală formulată de persoana vătămată 

minoră în vârstă de 16 ani s-a realizat fără încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege, 

instanţa apreciază că acest argument nu este unul întemeiat şi nu poate fi reţinut ca un motiv 

de încetare a procesului penal, motiv analizat atât de prezentul complet, cât şi de instanţa 

superioară în cadrul căii de atac, cu ocazia verificării măsurii arestului preventiv. 

În acest sens, instanţa constată că faza camerei preliminare în cadrul căreia s-au 

verificat aspectele privind legalitatea urmăririi penale au fost analizate şi tranşate în mod 

definitiv, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară hotărând 

începerea judecăţii. 

Mai mult, instanţa constată că plângerea penală a fost formulată de persoana vătămată 

cu îndeplinirea condiţiilor legale. 

Astfel, instanţa constată că dispoziţiile art. 289 alin. 8 C.proc.pen. care se referă la 

formularea plângerii în cazul persoanei cu capacitate restrânsă de exerciţiu cu încuviinţarea 

persoanei prevăzute de lege, nu impun o formă expresă a modalităţii de încuviinţare, cum ar fi 

de exemplu forma scrisă, ori alte elemente extrinseci cum ar fi semnătura chiar pe plângerea 

victimei, din modul de formulare a textului legal instanţa reţinând că existenţa 

consimţământului poate rezulta din orice formă rezonabilă şi neechivocă de exprimare a 

acestuia. 

În acest sens, în practica judiciară s-a statuat că declaraţiile victimei oferite în cursul 

urmăririi penale prin care indică fapta şi autorul acesteia are valoarea unei plângeri penale 

câtă vreme rezultă din conţinutul formulării dorinţa tragerii la răspundere penală a persoanei 

vinovate. 

Cu atât mai mult, încuviinţarea persoanei prevăzute de lege, în cazul de faţă a 

părintelui victimei, instanţa apreciază că poate fi dedusă din orice manifestare de voinţă 

rezonabilă din care să rezulte că se aprobă intenţia victimei minore privind tragerea la 

răspundere penală a persoanei vinovate. 

Astfel, analizând dosarul de urmărire penală, instanţa constată că procesul-verbal de 

aducere la cunoştinţă a calităţii de persoană vătămată este semnat şi de tatăl victimei PDG, iar 

acelaşi părinte al victimei, audiat fiind în calitate de martor a învederat în declaraţia dată în 

cursul urmăririi penale că, după ce fiica sa i-a relatat cele întâmplate, el însuşi a condus-o pe 

aceasta la sediul poliţiei pentru a reclama presupusa faptă. 

Or, declaraţia semnată în calitate de martor a părintelui minorei care relatează că el 

însuşi şi-a dus fiica la poliţie să reclame fapta, precum şi semnarea de către acesta a 



procesului-verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de persoană vătămată nu pot fi 

interpretate decât ca având valoarea indubitabilă a încuviinţării plângerii penale formulate de 

către victima minoră. 

Împotriva sentinței penale redate mai sus, au declarat apel, cu respectarea termenului 

prevăzut de art. 410 alin. 1 C.proc.pen., inculpații CVB și VAM, precum și partea civilă PDG, 

prin reprezentant legal PE. 

1. Inculpații VAM și CVB prin intermediul apărătorului ales au solicitat ca instanța de 

apel să dispună în cauză o soluție de încetare a procesului penal raportat la dispozițiile art. 396 

alin. 5, art. 16 alin. 1 lit. e C.proc.pen. având în vedere următoarele: 

Sesizarea organelor de urmărire penală a fost făcută cu încălcarea dispoziţiilor legale. 

La data de 27.08.2018 Poliţia mun. P. a fost sesizată în scris de către partea vătămată minoră 

în vârstă de 16 ani, cu capacitate de exercițiu restrânsă, sesizare cu privire la presupusa faptă 

infracţională săvârșită de către inculpaţi. Potrivit art. 288 şi 289 C.proc.pen., organul de 

urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunţ, iar, în anumite cazuri prevăzute de lege, 

sesizarea poate fi făcută şi din oficiu. În situaţia în care persoana fizică se adresează cu o 

plângere referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat printr-o infracţiune, pe lângă elementele 

obligatorii pe care trebuie să le conţină plângerea trebuie să fie indicat reprezentantul legal în 

cazul în care este vorba despre o persoană minoră care are capacitatea de exerciţiu restrânsă, 

aceste aspecte se regăsesc în cuprinsul dispoziţiilor art. 289 alin. 8 C.proc.pen., care arată în 

mod clar că pentru persoana cu capacitate de exercițiu restrânsă, plângerea se poate face doar 

cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă. Având în vedere trimiterea la 

dispoziţiile Codului civil, se regăsește conținutul art. 41 alin. 1 şi 2 din noul Cod civil care 

arată faptul că minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitate de exerciţiu restrânsă, iar 

încheierea actelor de către acesta se poate face doar cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, 

iar în anumite cazuri prevăzute de lege cu încuviințarea instanței de tutelă. Prin coroborarea 

dispoziţiilor Codului de procedură penală cu cele ale Codului civil, rezultă că sesizarea 

organelor de urmărire penală de către partea vătămată PDG, minor cu capacitate de exercițiu 

restrânsă, putea fi făcută cu încuviințarea părinţilor care putea fi dată cel mai târziu la data 

încheierii actului. Or, din cuprinsul plângerii lipseşte această condiţie, partea vătămată 

formulând şi semnând singură actul de sesizare care a condus la demararea anchetei faţă de 

cei doi inculpaţi, în cuprinsul plângerilor neregăsindu-se nici măcar numele reprezentanților 

legali. 

Cu privire la fapta reţinută în sarcina inculpaţilor, respectiv art. 218 alin. 5 Cod penal, 

acţiunea penală se poate pune în mişcare şi din oficiu, însă, din actele dosarului rezultă o altă 

situaţie referitoare la modalitatea de punere în mişcare a acţiunii penale. Astfel, pe de o parte, 

există ordonanţa din 27.08.2018 prin care s-a dispus începerea urmăririi penale în temeiul art. 

305 alin. 1 C.proc.pen., procurorul de caz constatând la acel moment că actul de sesizare al 

organelor de urmărire penală, îndeplinește condițiile prevăzute de lege, apoi există ordonanţa 

din 6 septembrie 2018 prin care în temeiul art. 309 alin. 1 C.proc.pen. se pune în mişcare 

acţiunea penală împotriva celor doi inculpaţi deşi exista unul dintre cazurile de împiedicare 

prev. de art. 16 alin. 1 C.proc.pen., în sensul că lipsea una dintre condiţiile esenţiale pentru 

punerea în mişcare a acţiunii penale, şi anume, încuviințarea reprezentantului legal al părţii 

vătămate. Deşi acţiunea penală ar fi putut fi pusă în mişcare şi din oficiu, aceasta s-a pus în 

mişcare doar pe baza plângerii persoanei vătămate minore cu capacitate de exercițiu restrânsă, 

plângere ce nu îndeplinește condiţiile legale pentru a se putea desfăşura în continuare acte de 

urmărire penală faţă de inculpaţi.  

Raportat la dispozițiile art. 396 din care rezultă faptul că în rezolvarea acţiunii penale, 

instanţa trebuie să verifice dacă, raportat la art. 16, nu există situații care să ducă fie la 

achitare, fie la încetarea procesului penal, apreciază că soluţia de condamnare faţă de inculpaţi 



nu putea fi dispusă prin raportare la dispozițiile art. 396 alin. 5, art. 16 alin. lit. e C.proc.pen. 

Consideră că soluţia corectă în cauză ar fi fost încetarea procesului penal. 

Examinând actele şi lucrările cauzei prin prisma motivelor de apel invocate în cauză, 

dar şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept, în limitele prevăzute de art. 417 alin. 2 

C.proc.pen., Curtea a apreciat ca nefondate apelurile, urmând a fi respinse pentru următoarele 

considerente: 

În ceea ce priveşte critica inculpaţilor din apel, referitoare la încetarea procesului penal 

prin prisma faptului că sesizarea în baza căreia s-a desfăşurat ancheta penală nu îndeplineşte 

condiţiile legale, întrucât plângerea penală formulată de persoana vătămată minoră în vârstă 

de 16 ani s-a realizat fără încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege, Curtea, asemeni primei 

instanţe în faţa căreia a fost invocată aceeaşi apărare, apreciază că acest argument nu este unul 

întemeiat şi nu poate fi reţinut ca un motiv de încetare a procesului penal. 

În acest sens, instanţa de fond a constatat că faza camerei preliminare, în cadrul căreia 

s-au verificat aspectele privind legalitatea urmăririi penale, au fost analizate şi tranşate în mod 

definitiv, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară hotărând 

începerea judecăţii. 

Mai mult, instanţa a constatat că plângerea penală a fost formulată de persoana 

vătămată cu îndeplinirea condiţiilor legale. 

Astfel, instanţa a constatat că dispoziţiile art. 289 alin. 8 C.proc.pen. care se referă la 

formularea plângerii în cazul persoanei cu capacitate restrânsă de exerciţiu cu încuviinţarea 

persoanei prevăzute de lege, nu impun o formă expresă a modalităţii de încuviinţare, cum ar fi 

de exemplu forma scrisă ori alte elemente extrinseci, cum ar fi semnătura chiar pe plângerea 

victimei, din modul de formulare a textului legal instanţa reţinând că existenţa 

consimţământului poate rezulta din orice formă rezonabilă şi neechivocă de exprimare a 

acestuia. 

În acest sens, s-a arătat că în practica judiciară s-a statuat că declaraţiile victimei 

oferite în cursul urmăririi penale prin care indică fapta şi autorul acesteia are valoarea unei 

plângeri penale, câtă vreme rezultă din conţinutul formulării dorinţa tragerii la răspundere 

penală a persoanei vinovate. 

Cu atât mai mult, încuviinţarea persoanei prevăzute de lege, în cazul de faţă a 

părintelui victimei, instanţa a apreciat că poate fi dedusă din orice manifestare de voinţă 

rezonabilă din care să rezulte că se aprobă intenţia victimei minore privind tragerea la 

răspundere penală a persoanei vinovate. 

Astfel, analizând dosarul de urmărire penală, instanţa a constatat că procesul-verbal de 

aducere la cunoştinţă a calităţii de persoană vătămată este semnat şi de tatăl victimei PDG, iar 

acelaşi părinte al victimei, audiat fiind în calitate de martor, a învederat în declaraţia dată în 

cursul urmăririi penale că, după ce fiica sa i-a relatat cele întâmplate, el însuşi a condus-o pe 

aceasta la sediul poliţiei pentru a reclama presupusa faptă. 

Or, în opinia primei instanţe, declaraţia semnată în calitate de martor a părintelui 

minorei care relatează că el însuşi şi-a dus fiica la poliţie să reclame fapta, precum şi 

semnarea de către acesta a procesului-verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de persoană 

vătămată nu pot fi interpretate decât ca având valoarea indubitabilă a încuviinţării plângerii 

penale formulate de către victima minoră. 

Fără a nega justețea de principiu a argumentelor primei instanţe, Curtea ţine să 

remarce că în speţă dispoziţiile precitate şi, implicit, argumentele aduse în sprijinul acestora, 

nu sunt incidente în cauza de faţă, având în vedere că infracţiunea de viol pentru care 

inculpaţii au fost cercetaţi, trimişi în judecată şi condamnaţi este încadrată în disp. art. 218 

alin. 1, alin. 3 lit. c, f Cod penal (viol în varianta agravată), iar potrivit disp. art. 218 alin. 5 

Cod penal, doar în cazul faptei încadrabile în alin. 1 şi 2 (viol în forma tip şi în forma 

asimilată), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 



Prin urmare, în cazul infracţiunii de viol încadrată în disp. art. 218 alin. 1, alin. 3 lit. c, 

f Cod penal (viol în varianta agravată), cum este cazul în speţă, acţiunea penală se pune în 

mişcare din oficiu, ceea ce s-a şi întâmplat în cauză, plângerea persoanei vătămate nefiind o 

plângere prealabilă, necesară punerii în mişcare a acţiunii penale, ci doar un mijloc de 

încunoştinţare a organelor judiciare cu privire la săvârşirea unei infracţiuni.  

4. Apel respins. Respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei dintr-

o tentativă de omor într-o infracțiune de vătămare corporală  

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Partea specială. Existența intenției 

de a suprima viața dedusă din arma folosită și zona vulnerabilă vizată. 

Indice alfabetic: Drept penal. Tentativă de omor. Intenție. 

Temei de drept: Art. 16 Cod penal 

 

Poziția subiectivă a inculpatei este specifică infracțiunii de omor iar nu infracțiunii de 

vătămare corporală. Astfel arma folosită de inculpată (coasa) este deosebit de vulnerabilă iar 

zona vizată (abdomenul) este una vitală; lovirea persoanei vătămate cu tăișul coasei în burtă, 

coasa rămânând în abdomen pentru puțin timp, nu poate fi făcută decât cu înțelegerea și 

acceptarea faptului că o astfel de lovitură poate fi fatală pentru victimă, existând așadar o 

intenție cel puțin indirectă de suprima a vieții. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală, Decizia penală nr. 629/23.08.2019 

 

Tribunalul Iaşi, prin sentinţa penală nr. 461/11.04.2019, a respins cererea de schimbare 

a încadrării juridice formulată de inculpata X, din tentativă la infracţiunea de omor, prev. de 

art. 32 alin. 1 Cod penal rap. la art. 188 alin. 1 Cod penal rap. la art. 199 alin. 1 Cod penal, în 

infracţiunea de vătămare corporală, prev. de art. 194 alin. 1 lit. e Cod penal, rap. la art. 199 

alin. 1 Cod penal ca neîntemeiată şi a dispus condamnarea acesteia la o pedeapsă de 3 ani şi 4 

luni închisoare. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că în data de 08.07.2018, în jurul orelor 

18.00, în timp ce se afla în curtea locuinţei din satul și comuna Bivolari, jud. Iași, pe fondul 

consumului de alcool şi al unui conflict spontan, i-a aplicat concubinului Y o lovitură cu o 

coasă în zona abdomenului, cauzându-i traumatism abdominal cu plagă înțepat tăiată 

transfixiantă gastric, mezocolon transvers și prima ansă jejunală, cu hemoperitoneu și șoc 

hemoragic, leziunile punându-i în primejdie viața persoanei vătămate, leziuni ce au necesitat 

35-40 zile de îngrijiri medicale, 

În concret, cei doi concubini s-au jignit reciproc, și-au adresat cuvinte injurioase, după 

care persoana vătămată Y a tras-o pe inculpată de bluza cu care era îmbrăcată, susţinând că 

apa din butoi era rece, intenționând să-i arate acest lucru, acesta reproșându-i inculpatei că ea 

se spală cu apă caldă, iar lui îi lasă apă rece și nu îi dă să mănânce. Imediat, inculpata s-a 

depărtat de concubinul său și a luat o coasă ce era agățată de coșerul de lângă cotețul păsărilor 

și s-a deplasat în grădină cu intenția de a cosi iarbă.  

Ulterior, persoana vătămată, dorind să își materializeze intenția de a-i demonstra 

inculpatei că apa din butoi este rece, s-a deplasat lângă inculpată, cu gândul de a o duce la 

butoiul de apă, dar când a ajuns în dreptul inculpatei, aceasta a ridicat coasa și l-a lovit cu 

coasa în abdomen. 

În ceea ce priveşte schimbarea încadrării juridice din tentativă la infracţiunea de omor 

în infracţiunea de vătămare corporală, tentativa la omor se deosebeşte de vătămarea corporală 



prevăzută de art. 194 alin. 1 lit. e Cod penal, sub aspectul laturii subiective, instanţa de fond a 

apreciat că toate împrejurările cauzei evidenţiază existenţa intenţiei indirecte de a ucide, 

inculpata prevăzând posibilitatea cauzării decesului persoanei vătămate şi, chiar dacă nu a 

urmărit acest rezultat, acceptând eventualitatea producerii acestuia. 

Astfel, încadrarea juridică justă este cea realizată prin actul de trimitere în judecată, 

susţinută şi de procurorul de şedinţă, respectiv tentativă la infracţiunea de omor, dată de 

instrumentul vulnerant folosit la lovirea victimei – coasă cu o lungime a părţii lemnoase de 

1.95 m şi cu o lungime a lamei metalice de 60 cm, instrument apt de a provoca victimei 

leziuni grave, ameninţătoare de viaţă, dar, mai mult decât atât, în mod concret, le-a şi produs 

victimei, de zona anatomică vizată (zona abdominală), de intensitatea loviturii aplicate (forţa 

cu care s-a aplicat lovitura fiind relevată de consecinţele loviturilor primite: plagă înțepat 

tăiată transfixiantă gastric, mezocolon transvers și prima ansă jejunală, cu hemoperitoneu și 

șoc hemoragic cu durata îngrijirilor medicale de 35-40 de zile şi atitudinea inculpatei care, 

inițial, nu a luat în mod instant și voluntar decizia de a anunța salvarea, ci numai după 

insistențele copiilor săi, care au atenționat-o că victima pierde mult sânge și situația este 

gravă.  

Concluziile raportului medico-legal sunt în sensul că aplicarea loviturii cu un corp 

tăietor înţepător (posibil coasă), pot data din 08.07.2018 şi necesită 35-40 zile îngrijiri 

medicale pentru vindecarea persoanei vătămate CM. Lovitura a cauzat traumatism abdominal 

cu plagă înțepat tăiată transfixiantă gastric, mezocolon transvers și prima ansă jejunală, cu 

hemoperitoneu și șoc hemoragic, leziunile punându-i în primejdie viața persoanei vătămate. 

Tot prin raportare la susţinerile inculpatei se reţine că în doctrină, dar inclusiv şi în 

practica Î.C.C.J., s-a arătat că există tentativă de omor indiferent dacă, potrivit actelor medico-

legale, leziunile traumatice au pus sau nu în primejdie viaţa victimei, întrucât existenţa 

tentativei la infracţiunea de omor nu este condiţionată de punerea în primejdie a vieţii. 

Noţiunea de punere în primejdie a vieţii, utilizată în actele medico-legale, priveşte aspectele 

medicale, în timp ce tentativa la infracţiunea de omor, aspectele juridice. 

Toate împrejurările cauzei evidenţiază astfel, după cum s-a arătat mai sus, existenţa 

intenţiei indirecte de a ucide, inculpata prevăzând posibilitatea cauzării decesului părţii 

vătămate şi, chiar dacă nu a urmărit acest rezultat, a acceptat eventualitatea producerii 

acestuia.  

În acest sens, trebuie observat că întreaga modalitate de săvârşire a faptei, astfel cum a 

fost relevată de probele administrate, denotă faptul că inculpata nu a acţionat asupra victimei 

cu intenţia doar de a o vătăma, ci prin lovirea cu intensitate a victimei cu coasa în abdomen, 

cu un obiect apt să producă decesul dovedeşte că inculpata a acceptat în mod conştient, 

posibilitatea morţii victimei. 

În motivele de apel, inculpata a cerut din nou schimbarea de încadrare juridică din 

infracţiunea de tentativă de omor  rap. la art. 199 Cod penal, în infracţiunea de vătămare 

corporală. S-a arătat că inculpata nu a săvârşit o infracţiune cu intenţie asupra persoanei 

vătămate, ci a existat un conflict în care partea vătămată  s-a autoaccidentat  

Curtea de Apel Iași a respins apelul, reținând în ce privește schimbarea de încadrare 

juridică solicitată, în acord cu prima instanță că poziția subiectivă a inculpatei este specifică 

infracțiunii de omor iar nu infracțiunii de vătămare corporală. Astfel arma folosită de 

inculpată (coasa) este deosebit de vulnerabilă iar zona vizată (abdomenul) este una vitală; 

lovirea persoanei vătămate cu tăișul coasei în burtă, coasa rămânând în abdomen pentru puțin 

timp, nu poate fi făcută decât cu înțelegerea și acceptarea faptului că o astfel de lovitură poate 

fi fatală pentru victimă, existând așadar o intenție cel puțin indirectă de suprima a vieții. 

Așadar, în nici un caz nu se poate vorbi, așa cum susține victima, de un accident 

produs pe fondul unei dispute cu partea vătămată care nu ar fi dat drumul coasei ținută în 

mână de inculpată. Potrivit chiar declarației inculpatei dată în fața judecătorului de drepturi și 



libertăți, inculpata a recunoscut că s-a enervat foarte tare și a dat cu coasa cu partea tăioasă în 

zona abdominală. Martora C a declarat că inculpata i-a replicat persoanei vătămate că așa 

merită. Deși persoana vătămată nu neagă că inculpata luase coasa pentru a cosi iarba din 

apropiere, totuși acesta a arătat că gestul inculpatei a fost unul intenționat și orientat în mod 

clar către lovirea sa; a arătat că inculpata s-a repezit cu coasa ridicată în sus, cu o viteză mare, 

a ridicat coasa cu ambele mâini deasupra capului și a lovit-o cu coasa în zona abdominală.  

 

5. Conflict negativ de competență 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal  

Indice alfabetic: stabilirea competenței materiale 

Temei de drept: art. 553 C.proc.pen.; art. 568 alin. 1 C.proc.pen., art. 51 C.proc.pen.  

 

Potrivit art. 568 alin. 1 C.proc.pen., încetarea măsurii de siguranţă a obligării la 

tratament medical este de competenţa instanţei de executare sau a instanţei prevăzută de art. 

567 alin. 2 C.proc.pen., respectiv judecătoria în a cărei circumscripţie se află unitatea 

sanitară, dacă aceasta nu se află în circumscripţia instanţei care a dispus executarea. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală şi Pentru cauze cu minori, Încheierea penală nr. 

31/8.08.2019  

 

Prin sentința penală 556/504.2019, Judecătoria Vaslui și-a declinat competența de 

soluționare a cererii de încetare a măsurii obligării la tratament medical formulată de 

condamnatul X, în favoarea Tribunalului Vaslui, ca instanță corespunzătoare în grad instanței 

de executare, potrivit art. 567 alin. 2 C.proc.pen. 

Prin sentința penală nr. 118/19.06.2019, Tribunalul Vaslui a declinat competența de 

soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Vaslui, în baza art. 47 alin. 4 și art. 567 alin. 2 

C.proc.pen. şi constatând ivit conflictul negativ de competenţă, a sesizat Curtea de Apel Iaşi. 

Examinând acest conflict negativ de competență, potrivit art. 51 C.proc.pen., Curtea a 

stabilit competența de soluționare în favoarea Judecătoriei Vaslui pentru următoarele 

considerente: 

Potrivit art. 568 alin. 1 C.proc.pen., încetarea măsurii de siguranţă a obligării la 

tratament medical este de competenţa instanţei de executare sau a instanţei prevăzută de art. 

567 alin. 2 C.proc.pen., respectiv judecătoria în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară, 

dacă aceasta nu se află în circumscripţia instanţei care a dispus executarea. 

Având în vedere că Judecătoria Suceava a dispus prin sentința penală nr. 

608/9.10.2007 obligarea condamnatului la tratament medical, iar în prezent condamnatul se 

află în Penitenciarul Vaslui, rezultă, în mod evident, faptul că prezenta cerere este de 

competenţa Judecătoriei Vaslui. 

Aprecierea acestei din urmă instanţe în sensul că instanţa de executare este Tribunalul 

Iaşi, a cărui sentinţă o execută condamnatul în prezent, este eronată, câtă vreme dispoziţiile 

art. 567 alin. 2 C.proc.pen. au în vedere instanţa care a dispus executarea măsurii de siguranţă 

şi nu instanţa de executare în sensul art. 553 C.proc.pen., dosarul urmând a fi trimis spre 

competentă soluţionare Judecătoriei Vaslui. 

 

 


