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1. Schimbarea procedurii de predare într-un stat UE, în baza mandatului european 

de arestare cu procedura de recunoaştere în România a sentinţei de condamnare 

 

Cuprins pe materii: Cooperare judiciară internaţională în materie penală 

Indice alfabetic: schimbarea procedurii de predare într-un stat UE în baza mandatului 

european de arestare cu procedura de recunoaştere în România a sentinţei de condamnare  

Temei de drept: art. 173 alin. 9 şi alin. 1 din Legea 302/2004 cu referire la art. 14 din 

Decizia-cadru 909/2008 JAI 

,Iniţierea unei alte proceduri, respectiv cea a recunoaşterii hotărârilor străine în 

vederea preluării executării de către România în condiţiile dispoziţiilor din legea română, de 

către autorităţile judiciare emitente, prin formularea unei cereri exprese de luare a arestării 

provizorie în condiţiile art. 173 alin. 9 şi alin. 1 din Legea 302/2004 cu referire la art. 14 din 

Decizia-cadru 909/2008 JAI aplicabilă în ţările Europei şi menţionarea expresă a revocării 

mandatului european ce stă la baza luării măsurii arestării, determină ca solicitarea privind 

executarea mandatului european de arestare şi predarea persoanei solicitate în Italia să 

rămână fără obiect. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală și pentru cauze cu minori, Sentinţa penală nr. 46/FCJI 

din 21.06.2019 

 

La data de 10 iunie 2019 a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Iaşi sesizarea 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi prin care se înaintează semnalarea Schengen –

Biroul Naţional SIRENE, prin care s-a solicitat executarea mandatului european de arestare 

emis la data de 11.05.2019 de către magistratul de la Curtea de Apel din Trieste, Italia, în 

dosarul cu număr de referinţă 619/2014-REG GEN.N. 1625/2013 R.G.N.R. N. 2308/2013 

G.I.P. emisă la 02.10.2014, confirmată de Curtea de Apel din Trieste 380/2017 din 

04.04.2017, irevocabilă la 27.04.2018-153/2018 SIEP - emisă la 12.05.2018, şi predarea 

persoanei solicitate în vederea executării unei pedepse de 02 ani 11 zile 14 zile închisoare din 

pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de ,,conspiraţie penală ce 

vizează introducerea ilegală a imigranţilor în Italia” prevăzută şi pedepsită de art. 110 art. 12 

C.3-1.3 D.LVO 286/1998 art. 12 C.3 TER.1B din Codul penal italian, săvârşită în calitate de 

autor. 

Infracţiunea ce face obiectul mandatului este prevăzută în lista celor menţionate la art. 

97 al. l pct. 13 Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie 

penală, modificată, republicată, care nu sunt supuse verificării îndepliniri condiţiei dublei 

incriminări (Cod infracţiune 0 013.01 (facilitarea intrării şi a şederii ilegale). 

Sub aspectul situaţiei de fapt se arată în semnalarea transmisă de Biroul SIRENE că: 

„Persoana căutată, în complicitate cu alta, a fost acuzată de exploatarea imigraţiei 

ilegale pe 09.05.2013, în Fernetti Trieste (Italia). A călătorit cu o dubă Volkswagen LT cu 

numere de înmatriculare IS-00-XXX. În timpul unui control de rutină al carabinierilor 

inspecţii, aceştia au descoperit că la bord erau trei cetăţeni pakistanezi. Persoana căutată i-a 

adus, în mod ilegal, pe teritoriul Italiei, fără niciun motiv. El a efectuat această infracţiune 

pentru a obţine profit. Mai mult decât atât, un cetăţean pakistanez a declarat că profitul 

persoanei căutate era de 9.000 de euro”. 

După identificarea şi reţinerea persoanei solicitate, prin ordonanţa nr. 18/2019 din 

10.06.2019 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, dată în dosar nr. 2074/II/5/2019, a 

fost sesizată Curtea de Apel Iași cu cererea de luare a măsurii arestării provizorii şi 
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continuarea procedurii de executare a mandatului european de arestare emis de autorităţile 

judiciare din Italia. 

La termenul din 10.06.2019, după identificare de către instanţă, persoana solicitată, a 

fost informată despre motivul aducerii în faţa completului de judecată, context în care i-a fost 

adus la cunoștință conţinutul semnalării S.I.S.  

De asemenea, i s-au adus la cunoştinţă persoanei solicitate, succint, drepturile 

prevăzute de art. 106 din Legea nr. 302/2004 modificată, republicată privind drepturile 

persoanei reţinute/arestate în baza unui mandat european de arestare. 

În conformitate cu dispozițiile art. 104 alin. (10) din Legea nr. 302/2004 modificată, 

republicată, în prezenţa avocatului ales, persoana solicitată, a fost ascultată, cu privire la 

propunerea de arestare provizorie, cele declarate fiind consemnate în proces verbal ataşat 

separat la dosarul cauzei. 

Prin încheierea de şedinţă de la acea dată, instanța, apreciind că pentru a asigura cu 

maximă eficiență buna desfășurare a procedurii de executare a mandatului european de 

arestare prin împiedicarea persoanei solicitate VRP de a se sustrage de la această procedură, 

pentru a preîntâmpina riscul de fugă, a apreciat că singura măsura eficienta este aceea a 

arestului provizoriu, măsura ce presupune plasarea persoanei solicitate în mediul carceral, sub 

paza permanentă a agenților statului român, dispunând arestarea persoanei solicitate, pe o 

durată de 15 zile, cu începere de la 10.06.2019 şi până la 24.06.2019, inclusiv.  

Totodată, s-a stabilit termen pentru continuarea procedurii de executare a mandatului 

european de arestare la data de 20.06.2019, ora 09.00, pentru a se înainta mandatul european 

de arestare, însoțit de traducerea în limba română, de către Parchetul de pe lângă Curtea de 

Apel Iaşi.  

Ulterior dispunerii măsurii arestării provizorii, la dosarul cauzei a fost depus şi 

mandatul european de arestare emis de autorităţile italiene împreună cu traducerea în limba 

română. 

De asemenea, la dosar au fost depuse înscrisuri din partea autorităţilor italiene, din 

traducerea documentelor rezultând faptul că autorităţile din Italia, respectiv instanţa emitentă 

a mandatului european de arestare solicită instanţei arestarea provizorie a condamnatului în 

conformitate cu art. 14 din Decizia-cadru 2008/909/JAI pentru a permite activarea procedurii 

de recunoaştere în România a sentinţei de condamnare nr. 619/02.10.2014, în urma căreia a 

fost emis un mandat european de arestare din partea Biroului Executări Penale a Procuraturii 

de pe lângă Tribunalul din Trieste. În acelaşi timp s-a menţionat că se revocă mandatul 

european de arestare emis la 12 mai 2019 pentru executarea pedepsei penale aplicate prin 

sentinţa penală de condamnare menţionate anterior şi că Biroul îşi rezervă un număr de 30 de 

zile începând cu data de 12.06.2019 pentru a proceda la emiterea certificatului prevăzut de art. 

4 din Decizia-cadru 2008/909/JAI. 

Totodată, cu ocazia soluţionării contestaţiei promovate împotriva încheierii de şedinţă 

din 10.06.2019, persoana solicitată VRP a fost pusă în libertate, prin decizia nr. 330 din 

20.06.2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de sub puterea mandatului de 

arestare provizorie nr. 17/FCJI din 10 iunie 2019 emis de Curtea de Apel Iaşi în această 

cauză. 

La termenul de judecată din 20.06.2019 de la Curtea de Apel Iaşi, s-a dispus trimiterea 

dosarului în copie la registratura Curţii de Apel Iaşi în vederea calificării noii solicitări şi 

înregistrării unei cauze distincte cu obiectul calificat în aceste condiţii, întrucât nu se poate 

soluţiona o cerere cu un obiect distinct în această procedură în care nu se mai insistă, 

formându-se dosarul nu numărul XXX45/2019, cu termen de judecată la 21.06.2019, dosar în 

care se va urma procedura ce face obiectul cererii calificate ca recunoaştere hotărâre străină în 

România. 
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Având în vedere că autorităţile italiene au transmis mandatul european de arestare, dar 

pe de altă parte au menţionat că iniţiază o altă procedură sau mai precis solicită arestarea 

provizorie a persoanei pentru o altă procedură, cea a recunoaşterii hotărârilor străine în 

vederea preluării executării de către România în condiţiile dispoziţiilor din legea română, 

formulând o cererea expresă de luare a arestării provizorie în condiţiile art. 173 alin. 9 şi alin. 

1 din Legea nr. 302/2004 cu referire la art. 14 din Decizia-cadru 909/2008 JAI aplicabilă în 

ţările Europei, dat fiind că s-a menţionat expres revocarea mandatului european ce stă la baza 

luării măsurii arestării, având în vedere că în legea română procedurile sunt distincte, cea a 

recunoaşterii şi a transferului cu luarea măsurii arestării preventive şi respectiv procedura de 

executare a unui mandat european de arestare, deciziile cadru în baza cărora au iniţiat 

procedurile sunt distincte, mandatul european bazându-se pe Decizia-cadru 584/2002, iar 

transferul executării cu luarea măsurii provizorii pe Decizia 909, luând act aşadar că 

autorităţile italiene au comunicat în mod clar că renunţă la această procedură şi că solicită 

arestarea provizorie pentru activarea procedurii de recunoaştere, procedură distinctă, Curtea 

urmează să constate că autoritatea judiciară emitentă a revocat mandatul european de arestare 

emis la data de 11.05.2019 în dosarul cu număr de referinţă 619/2014-REG GEN.N. 

1625/2013 R.G.N.R. N. 2308/2013 G.I.P. emisă la 02.10.2014, confirmată de Curtea de Apel 

din Trieste 380/2017 din 04.04.2017, irevocabilă la 27.04.2018-153/2018 SIEP - emisă la 

12.05.2018, privind persoana solicitată VRP în vederea executării unei pedepse de 02 ani 11 

zile 14 zile închisoare din pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii 

de ,,conspiraţie penală ce vizează introducerea ilegală a imigranţilor în Italia” prevăzută şi 

pedepsită de art. 110 art. 12 C.3-1.3 D.LVO 286/1998 art. 12 C.3 TER.1B din Codul penal 

italian, săvârşită în calitate de autor şi că a schimbat obiectul solicitării, respectiv recunoaştere 

hotărâre străină şi executarea acesteia în România, cerere care face obiectul dosarului nr. 

XXX45/2019 al Curţii de Apel Iaşi, solicitarea privind executarea mandatului european de 

arestare şi predarea persoanei solicitate în Italia rămânând fără obiect. 

 

2. Lipsa cercetării judecătorești. Trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanțe 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal  

Indice alfabetic: principiul nemijlocirii, lipsa cercetării judecătorești 

Temei de drept: art. 351 C.proc.pen., art. 282 alin. (1) C.proc.pen., art. 6 din Convenţia 

europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 

Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 282/5 

aprilie 2019 

„Dispunerea unei soluţii de către prima instanţă exclusiv pe baza probelor 

administrate în cursul unei etape procesuale esenţialmente nepublică cum este urmărirea 

penală, fără a exista o manifestare de voință expresă din partea inculpatului în sensul art. 

375 cu referire la art. 374 alin. (4) C.proc.pen., este incompatibilă cu exigenţele art. 6 din 

Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 

vătămarea produsă drepturilor inculpatului fiind dovedită și nu poate fi înlăturată altfel decât 

prin desfiinţarea hotărârii instanței de fond. 

(…) încălcarea principiului nemijlocirii nu poate fi remediată în calea de atac, 

instanța de apel neavând posibilitatea de a se substitui instanței de fond în efectuarea 

cercetării judecătorești întrucât ar fi încălcat principiul dublului grad de jurisdicție care 

guvernează procesul penal.” 

 

Prin sentinţa penală nr. 159 din 25.09.2018 Judecătoria Hârlău a dispus următoarele: 
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„În baza art. 336 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul X la pedeapsa de 1 (un) an 

închisoare, în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub 

influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 C.pen. 

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., reţine că nu s-au constituit părţi civile în 

cadrul prezentului proces penal. 

În baza art. 398 şi art. 274 alin. 1 C.proc.pen., raportat la art. 272 alin. 1 C.proc.pen., 

obligă pe inculpat să plătească statului suma de 1181,61 (o mie o sută optzeci și unu, 61) lei, 

cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care suma de 1.081,61 lei reprezintă 

cheltuielile judiciare din timpul urmăririi penale, iar suma de 100 lei reprezintă cheltuielile 

judiciare din timpul fazei judecăţii.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele: 

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, la data de 

04.04.2018, în dosarul nr. 964/P/2014, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 

inculpatului X, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența 

alcoolului sau a altor substanțe, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 C.pen. 

A reţinut, în esenţă, prin actul de sesizare a instanţei că, la data de 31.08.2014, 

inculpatul X, posesor al permisului de conducere seria IXXXS, valabil pentru categoriile B, 

C, E, cu vechime din anul 1971, a condus pe drumurile publice, respectiv pe DJ1281, sat 

Belceşti, com. Belceşti , jud. Iaşi, autoturismul marca Ford, cu număr de înmatriculare YY 09 

XXX, sub influenţa băuturilor alcoolice, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool 

pur în sânge, în speţă de 0,95 g‰ proba I – ora 20.28), respectiv de 0,85g‰ (proba II- ora 

21,28) alcool pur în sânge, conform Buletinului de analiză toxicologică nr. 789/A din 

09.09.2014 emis de IML Iaşi şi o alcoolemie teoretică de 1,00 g‰, la ora depistării (20.03), 

potrivit Raportului de expertiză medico-legală privind estimarea retroactivă a alcoolemiei nr. 

17126 din 29.01.2018. 

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces 

verbal de constatare a infracţiunii flagrante; chitanţa cu rezultatul alcooltest; ordonanţă 

prelevare probe biologice; xerocopii documente; buletin de analiză toxicologică nr. 789/A din 

09.09.2014 emis de IML Iaşi; cerere de analiză, proces verbal de recoltare probe biologice, 

buletin de examinare clinică; raport de expertiză medico-legală privind estimarea retroactivă a 

alcoolemiei nr. 17126 din 29.01.2018; declaraţie martor asistent YYY; proces-verbal de 

aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect din data de 13.09.2017; declaraţie suspect; proces-

verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de inculpat din data de 07.03.2018; declaraţie 

inculpat; cerere inculpat; fişă cazier judiciar. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Hârlău, la data de 23.04.2018. 

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 04.06.2018, judecătorul 

de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a 

efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii. 

Deși legal citat, inculpatul nu s-a prezentat în fața instanței, nu a contestat probele 

administrate în cursul urmăririi penale și nici nu a solicitat administrarea altor probe. 

Instanţa, din oficiu, a solicitat fişa de cazier judiciar a inculpatului, din care rezultă 

faptul că acesta nu se află înscris în evidenţele cazierului judiciar, nefiind cunoscut cu 

antecedente penale.  

Analizând actele şi lucrările dosarului de faţă, prin coroborarea probatoriilor 

administrate atât în cursul urmării penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti, instanţa 

reţine în fapt şi în drept următoarele: 

La data de 31.08.2014, orele 20.03, organele de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului 

Hârlău - Compartimentul Rutier, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DJ 281, pe 

raza localităţii Belceşti, com. Belceşti, jud. Iaşi, au oprit pentru control autoturismul marca 
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Ford, cu numărul de înmatriculare YY 09 XXX, al cărui conducător auto a fost identificat în 

persoana numitului X, posesor al permisului de conducere categoriile B, C, E, seria IXXXS, 

cu vechime din anul 1971, eliberat de autorităţile române la data de 03.12.2007. În autoturism 

a mai fost identificat, ca pasager, numitul ZZ. 

S-a mai stabilit că autoturismul sus precizat era proprietatea numitului QQ. 

Întrucât conducătorul auto prezenta halenă alcoolică, organele de poliţie au procedat, 

în prezenţa martorului asistent YYY şi a martorului ZZ, la testarea acestuia cu aparatul 

etilotest Drager seria ARZE 0505, test nr. 01688, efectuat la ora 20.03, indicând o valoare de 

0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, împrejurare în care X a declarat că, în cursul zilei, între 

orele 12.00- 17.00, a consumat 3 beri marca Timişoreana, la halbă, a câte 0,5 l fiecare, după 

care s-a deplasat, la volanul autoturismului marca Ford, cu număr de înmatriculare YY 09 

XXX, către orașul Tg. Frumos, fiind oprit de un echipaj de poliţie pe raza loc. Belceşti, com. 

Belceşti, jud. Iaşi, şi testat cu aparatul alcooltest. 

Inculpatul X a fost condus la Spitalul orăşenesc Hârlău, unde, cu consimţământul său, 

i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, la interval de o oră, în vederea stabilirii 

alcoolemiei, prima probă fiind recoltată la ora 20,28, iar cea de a doua, la ora 21,28. 

folosindu-se trusa standard de recoltare, având sigiliul nr. K 110775. 

Aspectele expuse mai sus au fost materializate de către organele de poliţie în procesul-

verbal de constatare a infracţiunii flagrante. 

Din Buletinul de analiză toxicologică nr. 789/A din 09.09.2014 emis de IML Iaşi a 

rezultat că inculpatul X a condus, la data de 31.08.2014, pe drumurile publice, autoturismul 

marca Ford, cu număr de înmatriculare YY 09 XXX, sub influenţa alcoolului, având în sânge 

o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, în speţă de 0,95 g‰ (proba I – ora 

20.28 ), respectiv de 0,85g‰ (proba II- ora 21,28) alcool pur în sânge. 

Fiind audiat, inculpatul X a declarat că, în data de 31.08.2014, a consumat băuturi 

alcoolice , în intervalul orar 12.00 – 17.00, și anume trei halbe cu bere Timişoreana a câte 0,5 

l, după care s-a deplasat la volanul autoturismului marca Ford, cu număr de înmatriculare YY 

09 XXX, pe care l-a condus pe drumurile publice, către domiciliul său situat în orașul Tg. 

Frumos, fiind oprit pe raza loc. Belceşti, com. Belceşti, jud. Iaşi, pe DJ 281, în zona Liceului 

Tehnologic Belceşti, de un echipaj de poliţie. 

În cauză s-a dispus şi efectuat expertiza medico-legală privind calculul retroactiv al 

alcoolemiei, concluziile raportului de expertiză medico-legală nr. 17126 din 29.01.2018, fiind 

în sensul că inculpatul X ar fi putut avea la ora opririi în trafic, 20.03, o alcoolemie teoretică 

de aproximativ 1,00 g ‰. 

Inculpatul a recunoscut şi regretat fapta pentru care s-a formulat acuzaţia împotriva sa, 

învederând că nu are probe de propus în apărare. 

Martorul ZZ nu a fost audiat, întrucât în cursul urmăririi penale a decedat.  

Declaraţia martorului asistent YYY a confirmat pe deplin existenţa faptei şi vinovăţia 

inculpatului. 

Inculpatul a recunoscut şi a regretat fapta comisă. 

Situaţia de fapt reţinută mai sus este probată de întreg materialul probator administrat 

în prezenta cauză, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată, când nu s-a 

solicitat readministrarea probelor administrate în cursul urmăririi penale. 

În drept, fapta inculpatului X, care, la data de la data de 31.08.2014, a condus pe 

drumurile publice, respectiv pe DJ1281, sat Belceşti, com. Belceşti, jud. Iaşi, autoturismul 

marca Ford, cu număr de înmatriculare YY 09 XXX, sub influenţa băuturilor alcoolice, având 

o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, în speţă de 0,95 g‰ proba I – ora 

20.28 ), respectiv de 0,85g‰ (proba II- ora 21,28) alcool pur în sânge, conform Buletinului de 

analiză toxicologică nr. 789/A din 09.09.2014 emis de IML Iaşi şi o alcoolemie teoretică de 

1,00 g‰, la ora depistării (20.03), potrivit Raportului de expertiză medico-legală privind 
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estimarea retroactivă a alcoolemiei nr. 17126 din 29.01.2018, întruneşte elementele 

constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor 

substanțe, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 C.pen. 

În acest sens, cu privire la această infracţiune, sub aspectul laturii obiective, instanţa 

reţine că elementul material al infracţiunii s-a realizat prin acţiunea de conducere pe drumurile 

publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală. 

Fiind o infracţiune de pericol, urmarea imediată a acestei infracţiuni comise constă 

tocmai în starea de pericol pentru societate a unei asemenea fapte, starea de pericol pentru 

siguranţa circulaţiei pe drumurile publice rezultând din simpla activitate de conducere pe 

drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita 

legală. Totodată, legătura de cauzalitate, raportat la specificul infracţiunii de pericol analizate, 

rezultă tocmai din materialitatea faptei comise de inculpat. 

Instanţa apreciază că, prin conducerea autoturismului sub influenţa băuturilor 

alcoolice, inculpatul a încălcat flagrant minimele diligenţe de asigurare a siguranţei circulaţiei 

pe drumurile publice, expunând pe pietoni, precum şi pe ceilalţi participanţi la trafic, la un 

risc crescut, având în vedere scăderea acuităţii reflexelor şi a concentrării persoanei care 

conduce sub influenţa alcoolului. 

Infracţiunea a fost comisă în formă consumată, infracţiunea consumându-se exact în 

momentul când inculpatul a condus pe drumurile publice un autoturism având în sânge o 

îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală. Instanţa reţine că această infracţiune nu a fost 

comisă de inculpat în condiţii ce atrag incidenţa vreunei agravante speciale sau generale a 

infracţiunii. 

Din punct de vedere al laturii subiective, instanţa reţine că poziţia psihică a 

inculpatului faţă de fapta comisă şi faţă de urmările acesteia a fost cea specifică intenţiei 

indirecte, prevăzute de dispoziţiile art. 16 alin. 3 lit. b C.pen., acesta prevăzând rezultatul 

faptei sale, respectiv crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile 

publice şi pentru societate, deşi nu a urmărit obţinerea lui, a acceptat posibilitatea producerii 

lui prin săvârşirea faptei. 

Constatând, aşadar, că sunt îndeplinite condiţiile cumulativ prevăzute de art. 396 alin. 

2 C.proc.pen., respectiv că, dincolo de orice îndoială rezonabilă, fapta reţinută în sarcina 

inculpatului există, constituie infracţiune sub aspect obiectiv şi subiectiv şi a fost săvârşită de 

inculpat, instanţa va dispune condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a 

fost trimis în judecată în prezentul dosar, prin aplicarea unei pedepse în limitele prevăzute de 

lege. 

Fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată fiind dovedită şi reţinută de către 

instanţă, urmează a se trece la individualizarea judiciară a acesteia, în vederea stabilirii unei 

pedepse concrete, de natură să ducă la finalitatea legii penale. 

Instanţa va avea în vedere că funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi 

scopul preventiv al pedepsei, pot fi realizate numai printr-o corectă proporţionare a acesteia, 

care să ţină seama şi de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se reintegreze în 

societate. 

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilite în sarcina inculpatului, instanţa 

va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv 

împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de 

pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor 

consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa 

infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea 

infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, 

situaţia familială şi socială. 
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Astfel, în contextul elementelor de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., instanţa 

reţine, în primul rând, faptul că limitele speciale de pedeapsă stabilite pentru infracţiunea de 

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 

alin. 1 C.pen., sunt situate între 1 şi 5 ani închisoare sau amendă. 

Instanța va avea, de asemenea, în vedere şi faptul că inculpatul nu are antecedente 

penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar a acestuia, ataşată la dosarul cauzei, faptul 

că este cunoscut cu un comportament corespunzător în societate, dar şi atitudinea sinceră 

adoptată de acesta atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii. 

Punând, aşadar, în balanţă ansamblul tuturor circumstanţelor de natură a caracteriza 

fapta şi persoana inculpatului, instanţa apreciază că, pentru prevenirea săvârşirii de noi 

infracţiuni de către inculpat şi formarea unei atitudini corecte a acestuia faţă de ordinea de 

drept şi regulile de convieţuire socială, o pedeapsă de 1 an închisoare (situată la limita 

inferioară a pedepsei, având în vedere alcoolemia situată spre limita minimă de 0,80 g/l alcool 

pur în sânge) aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul 

sub influența alcoolului, prevăzută de art. 336 alin. 1 C.pen., este aptă să răspundă scopului 

pedepsei penale. 

Instanţa stabileşte că numai prin aplicarea acestei pedepse inculpatului, rolul coercitiv 

şi educativ al sancţiunii va fi atins pentru acesta, pedeapsa aplicată având, în acelaşi timp, şi 

un puternic rol preventiv în privinţa acestui gen de fapte antisociale. 

Cât priveşte modalitatea de executare a pedepsei de 1 an închisoare, stabilită prin 

prezenta sentinţă, pentru prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către inculpat, precum şi 

pentru realizarea funcţiilor pedepsei, de reeducare a condamnaţilor şi exemplaritate, ținând 

cont și de faptul că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 91 C.pen., privind condițiile 

suspendării executării pedepsei sub supraveghere (lit. c - infractorul și-a manifestat acordul de 

a presta o muncă neremunerată în folosul comunității), ori cele prevăzute de art. 83 C.pen., 

privind condițiile amânării aplicării pedepsei (lit. c - infractorul și-a manifestat acordul de a 

presta o muncă neremunerată în folosul comunității), instanţa urmează să dispună ca 

executarea pedepsei cu închisoarea aplicată prin prezenta sentinţă penală să se facă în regim 

de detenţie. Raportat la toate împrejurările infracţiunii şi periculozitatea inculpatului, numai în 

acest mod, observă instanţa, rolul coercitiv şi educativ al sancţiunii aplicate va fi atins, 

pedeapsa cu închisoarea aplicată şi executată în regim penitenciar având, în acelaşi timp, şi un 

puternic rol preventiv în privinţa acestui gen de fapte antisociale din partea condamnaţilor. 

Instanța apreciază că, pe lângă pedeapsa închisorii, nu se impune și aplicarea de 

pedepse complementare sau accesorii. 

Referitor la latura civilă a cauzei, instanţa, 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., instanța 

va reţine că nu s-au constituit părţi civile în cadrul prezentului proces penal. 

Cât priveşte cheltuielile judiciare avansate de stat şi ocazionate de acest proces penal, 

în baza art. 398 şi art. 274 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 272 alin. 1 C.proc.pen., instanţa 

va obliga pe inculpat să plătească statului suma de 1.181,61 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare 

avansate de către stat, din care suma de 1081,61 lei reprezintă cheltuielile judiciare din timpul 

urmăririi penale, iar suma de 100 lei reprezintă cheltuielile judiciare din timpul fazei 

judecăţii.” 

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

C.proc.pen., inculpatul X, criticând-o sub aspectul temeiniciei. 
În motivare, a arătat în esență că pedeapsa aplicată și modalitatea de executare sunt 

disproporționate, prima instanță neavând în vedere criteriile de individualizare a pedepsei, 

limitele de pedeapsă stabilite de legea penală pentru infracţiunea săvârşită, analiza făcută 

reducându-se la o simplă operaţiune matematică, contrară chiar dispoziţiilor art. 74 C.pen.. 
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Având în vedere conduita bună anterioara săvârşirii faptei (nu are antecedente penale), 

împrejurarea că este o persoană integrată social (este căsătorit, este pensionar și posedă 

permis de conducere de 48 de ani) şi gravitatea relativ redusă a faptei comise (alcoolemia cu 

puţin peste limita legală şi conducerea pe o distanţă relativ scurtă la o oră la care traficul rutier 

și cel pietonal nu este la fel de aglomerat ca în timpul zilei, iar fapta nu a avut ca urmare 

producerea unei pagube), se poate aprecia că aplicarea imediată a unei pedepse nu este 

necesară, posibilităţile inculpatului de îndreptare fiind ridicate, în condiţiile în care se 

realizează o supraveghere a conduitei sale pentru o perioadă determinată. 

Inculpatul, la momentul examinării medicale, nu avea modificări de comportament şi 

nici manifestări specifice stării de ebrietate, având o alcoolemie de 0,85 grame alcool pur în 

sânge, cu puţin peste limita prevăzută de lege, a condus autoturismul pe o distanţă scurtă la o 

oră când traficul nu este intens, este o persoană în vârstă, pensionar, cu o experienţă de şofer 

de 48 ani (posedă permis de conducere din anul 1971), a adoptat o conduită sinceră încă de la 

momentul constatării infracţiunii, iar din datele dosarului rezultă că a înţeles pe deplin 

consecinţele faptei sale, existând suficiente elemente pentru a permite concluzia că acesta se 

va îndrepta şi fără aplicarea efectivă a unei pedepse și nu există un pericol de reiterare a 

comportamentului infracţional. 

Cuantumul pedepsei aplicate este injust proporţionalizat și nu răspunde criteriilor de 

individualizare prevăzute de art. 74 din Codul penal, instanța având posibilitatea să se 

îndrepte către amenda penală având în vedere toate circumstanțele reale și persoanele arătate 

sau chiar renunţarea la aplicarea pedepsei, fiind întrunite cumulativ condițiile prevăzute de 

art. 80 C.pen. 

În concluzie, inculpatul solicită instanței de control judiciar să admită apelul, să 

desfiinţeze sentinţa penală nr. l59/2018 din data de 25 septembrie 2018 pronunţată de 

Judecătoria Hârlău și, în rejudecare, să pronunţe o nouă hotărâre de condamnare, în sensul 

aplicării unei pedepse neprivative de libertate. 

În faţa Curţii de Apel Iaşi, legal citat, inculpatul X s-a prezentat personal, fiind asistat 

de apărător ales.  

Potrivit art. 420 alin. (4) C.proc.pen., instanța de apel a procedat la audierea 

inculpatului, cele declarate fiind consemnate în scris. Acesta a arătat că, din cauza unor 

probleme de sănătate, nu s-a putut prezenta la proces și că este de acord să presteze muncă în 

folosul comunității. 

La termenul din 25.02.2019 au avut loc dezbateri, pronunțarea fiind stabilită pentru 

data de 07.03.2019, termen la care s-a dispus repunerea pe rol, iar judecarea cauzei a fost 

reluată în complet de divergență conform art. 394 alin. (5) C.proc.pen.. 

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 apreciază ca fondat apelul formulat de inculpatul X, însă 

nu pentru criticile invocate în motivarea căii de atac, ci pentru argumentele ce vor fi redate 

în continuare. 
La primul termen de judecată în fața primei instanțe, s-a dispus citirea actului de 

sesizare și, reținând că nu mai sunt alte cereri sau probe de administrat, instanța de fond a 

acordat cuvântul procurorului pe fondul cauzei. 

Se constată că prima instanță nu a procedat la administrarea de probatorii, deși prin 

rechizitoriu a fost propus ca martor numitul YYY, iar inculpatul nu a formulat o cerere de 

judecare a cauzei în procedura recunoașterii învinuirii, respectiv în baza probelor administrate 

în cursul urmăririi penale. 

Potrivit art. 351 C.proc.pen., cercetarea judecătorească se desfăşoară în şedinţă, oral, 

nemijlocit şi în contradictoriu. Aceste principii care guvernează faza de judecată îşi găsesc 
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aplicarea în reglementarea judecăţii cauzei în primă instanţă, instanţa având obligaţia de a 

proceda la administrarea de probatorii. 

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (cauzele Beraru şi Cutean 

împotriva României), „un aspect important al unui proces echitabil este posibilitatea pe care o 

are inculpatul de a fi confruntat cu martorii în prezenţa judecătorului, care, în cele din urmă, 

se pronunţă asupra cauzei”. Principiul nemijlocirii, fiind o garanţie importantă în procesul 

penal, „în cadrul căruia observaţiile făcute de instanţă cu privire la comportamentul şi 

credibilitatea unui martor pot avea consecinţe importante pentru inculpat”, impune audierea 

directă, în măsura în care acest lucru este posibil, a inculpatului, a celorlalte părţi și a 

martorilor de către judecătorul care se pronunţă asupra cauzei. 

Încălcarea acestor prevederi nu atrage nulitatea absolută a sentinţei, ci nulitate relativă 

întrucât conform art. 282 alin. (1) C.proc.pen., „încălcarea oricăror dispoziţii legale în afara 

celor prevăzute la art. 281 determină nulitatea actului atunci când prin nerespectarea cerinţei 

legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor ori ale subiecţilor procesuali principali, care nu 

poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului”.  

În speță, prin pronunțarea unei hotărâri în lipsa efectuării unei cercetări judecătorești 

de către instanța de fond, cu încălcarea principiului nemijlocirii, în mod evident, inculpatului 

X i-a fost produsă o vătămare gravă care nu poate fi remediată decât prin refacerea actului de 

procedură al cercetării judecătorești. 

Dispunerea unei soluţii de către prima instanţă exclusiv pe baza probelor administrate 

în cursul unei etape procesuale esenţialmente nepublică cum este urmărirea penală, fără a 

exista o manifestare de voință expresă din partea inculpatului în sensul art. 375 cu referire la 

art. 374 alin. (4) C.proc.pen., este incompatibilă cu exigenţele art. 6 din Convenţia europeană 

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, vătămarea produsă 

drepturilor inculpatului fiind dovedită și nu poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea 

hotărârii instanței de fond. 

Deşi prin efectul devolutiv al apelului se produce o nouă judecată în fond, aceasta are 

loc, ca regulă, pe baza probatoriului deja administrat în cauză, instanţa de apel putând 

readministra unele probe sau completa probatoriul existent prin administrarea unor probe noi, 

fără ca prin aceasta să se suplinească lipsa cercetării judecătoreşti în primă instanţă. 

Curtea constată că încălcarea principiului nemijlocirii nu poate fi remediată în calea de 

atac, instanța de apel neavând posibilitatea de a se substitui instanței de fond în efectuarea 

cercetării judecătorești întrucât ar fi încălcat principiul dublului grad de jurisdicție care 

guvernează procesul penal. 

Conform art. 421 alin. (1) lit. b) C.proc.pen., instanța de apel poate „dispune 

rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată pentru motivul că judecarea 

cauzei la acea instanţă a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate sau care, legal citată, a fost 

în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate, 

invocată de acea parte. Rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată se 

dispune şi atunci când instanţa nu s-a pronunţat asupra unei fapte reţinute în sarcina 

inculpatului prin actul de sesizare sau asupra acţiunii civile ori când există vreunul dintre 

cazurile de nulitate absolută, cu excepţia cazului de necompetenţă, când se dispune 

rejudecarea de către instanţa competentă.” 

Deși lipsa cercetării judecătorești în primă instanță nu se încadrează în cazurile 

prevăzute de art. 421 pct. 2 lit. b) C.proc.pen., practica judiciară este constantă în sensul că în 

această ipoteză instanța de apel poate dispune trimiterea cauzei spre rejudecare în baza art. 6 

din Convenția europeană a drepturilor omului și art. 2 din Protocolul 7 al aceleiași convenții. 

Pentru aceste motive, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. b) C.proc.pen., Curtea admite apelul 

formulat de inculpatul-apelant X împotriva sentinţei penale nr. 159/25.09.2018 pronunţată de 
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Judecătoria Hîrlău, pe care o desfiinţează în tot şi trimite cauza primei instanţe spre 

rejudecare. 

Potrivit art. 424 alin. (4) C.proc.pen., judecata în primă instanţă se va relua de la 

momentul imediat următor citirii actului de sesizare a instanţei, urmând a fi parcursă 

procedura reglementată de art. 374 alin. (2) și urm. C.proc.pen.. 

Potrivit art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate pentru 

soluţionarea apelului rămân în sarcina statului. 
 

În opinia separată, contrar opiniei majorităţii, nu este în sensul necesității trimiterii 

cauzei spre rejudecare. 

Scopul judecăţii în primă instanţă este soluţionarea în concordanţă cu legea şi adevărul 

a acţiunii penale, exercitate în faţa sa. În temeiul cercetării judecătoreşti pe care o efectuează, 

a concluziilor puse de procuror şi de părţi, cu ocazia dezbaterilor şi având în vedere şi probele 

administrate în faza de urmărire penală, prima instanţă are obligaţia de a constata dacă 

acţiunea penală, dedusă în faţa sa, este sau nu întemeiată, dând şi soluţia corespunzătoare, în 

raport de convingerea formată. 

Pentru aflarea adevărului în legătură cu acuzaţia ce se aduce inculpatului, prima 

instanţă desfăşoară activitatea de cercetare judecătorească. 

Art. 374 alin. 7 C.proc.pen. prevede însă că probele administrate în cursul urmăririi 

penale şi necontestate de către părţi sau de către persoana vătămată nu se readministrează în 

cursul cercetării judecătoreşti. 

Deşi inculpatul, care a fost legal citat de către Judecătoria Hârlău, nu a fost prezent la 

judecata în primă instanţă, în faţa Curţii de Apel Iaşi a arătat că recunoaşte fapta şi nu contestă 

probele administrate în cauză. 

Or, în acest caz, exigenţele echitabilităţii procedurii nu impun reaudierea martorului 

acuzării, aspectele privind existenţa faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, 

săvârşirea cu vinovăţie a acesteia, posibilitatea angajării răspunderii sale penale, fiind deplin 

lămurite. 

Astfel cum a arătat Curtea Constituţională în Decizia nr. 245 din 7 aprilie 2015, faptul 

că instanţa de judecată, fără a readministra probele în condiţiile art. 374 alin. 7 C.proc.pen., va 

ţine seama de ele la judecarea cauzei, nu poate fi apreciat ca afectând dreptul la apărare ori 

dreptul la un proces echitabil al inculpatului, întrucât, potrivit art. 103 alin. 1 C.proc.pen., 

probele nu au o valoare dinainte stabilită de lege, fiind apreciate de organele judiciare în urma 

evaluării întregului probatoriu administrat în cauză. Nu se poate susţine că prin dispoziţiile 

art. 374 alin. 7 C.proc.pen. este încălcat dreptul la un proces echitabil, câtă vreme acuzatul, 

deşi a avut posibilitatea, nu a contestat temeinicia probelor. Soluţionarea unei cauze penale în 

baza unei probe nereadministrate de instanţa de judecată în faţa acuzatului nu este 

incompatibilă în sine cu dispoziţiile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi 

a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil, deoarece, în procesul 

penal, cerinţa ca elementele de probă să fie administrate întotdeauna în faţa persoanei acuzate 

nu este una absolută, putând exista situaţii particulare, de excepţie, cu respectarea dreptului 

persoanei acuzate de a fi avut ocazia adecvată şi suficientă de a contesta proba şi de a solicita 

refacerea ei.  

Raportat la acuzaţia concretă pentru care a fost dispusă trimiterea în judecată, din 

declaraţia martorului YYY nu reies aspecte referitoare la împrejurări de fapt, care să prezinte 

relevanţă pentru soluţionarea cauzei. 

Martorul asistent este persoana care are calitatea de garant al efectuării unor activităţi 

procedurale, care atestă că rezultatul şi modul de desfăşurare al unei activităţi procesuale este 

cel consemnat în procesul-verbal întocmit. 
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În procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante întocmit la data de 31.08.2018 

de către lucrătorii din cadrul Poliţiei Oraşului Hârlău, s-a consemnat că martorul YYY a 

declarat că la data de 31.08.2014, în jurul orei 20
00

, se afla în localitatea Belceşti, mai exact în 

faţa Şcolii Tehnologice Belceşti, pe DJ 281, când i s-a solicitat de către organele de poliţie 

rutieră să asiste la testarea numitului X, care fusese oprit în timp ce conducea autoturismul 

marca FORD, cu numărul de înmatriculare XX-09-YYY, cu aparatul etilotest marca 

DRAGER. A văzut rezultatul arătat de aparat ca fiind valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în 

aerul expirat.  

În cursul urmăririi penale, acest martor a declarat că în ziua de 31.08.2014, în jurul 

orei 20
00

, se deplasa cu un autoturism pe raza localităţii Belceşti. Pe DJ 281, în zona Şcolii 

Tehnologice Belceşti, a fost oprit de un echipaj de poliţie rutieră, care i-a cerut să asiste la 

testarea cu alcooltestul a unui conducător de autoturism. În prezenţa sa, conducătorul de 

autoturism, pe nume X, a fost testat cu aparatul DRAGER, reieşind testul cu nr. 01688, cu o 

valoare de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat. Inculpatul a dorit să i se ia şi cele două probe 

de sânge şi în acest sens a fost transportat la Spitalul Orăşenesc Hârlău, pentru recoltarea 

probelor de sânge.  

Aşadar, martorul asistent YYY a fost prezent la testarea inculpatului cu aparatul 

etilotest, aspect necontestat de inculpat.  

În cauză, faţă de dispoziţiile art. 97 alin. 1 C.proc.pen., proba este faptul conducerii 

autoturismului pe drumurile publice de către inculpat, având în sânge o îmbibaţie alcoolică 

peste limita legală. 

Mijloacele de probă determinante în reţinerea situaţiei de fapt constau în înscrisuri şi 

raportul de expertiză medico-legală privind estimarea retroactivă a alcoolemiei.  

Dovada existenţei unui anumit grad de îmbibaţie alcoolică se poate face numai prin 

examenul de laborator. Nicio altă probă, în afara analizei de laborator, nu poate determina cu 

precizie matematică alcoolemia conducătorului auto în momentul conducerii autovehiculului 

pe drumurile publice. 

Inculpatul a cunoscut conţinutul buletinului de analiză toxicologică nr. 789/A din 

09.09.2014 emis de IML Iaşi şi al raportului de expertiză medico-legală privind estimarea 

retroactivă a alcoolemiei nr. 17126 din 29.01.2018, aflate la dosar şi a avut posibilitatea de a-

şi expune punctul de vedere asupra acestor probe. 

Prin raportare la demersurile probatorii efectuate de instanţa de apel, care a procedat la 

audierea inculpatului, nu se poate considera că principiile nemijlocirii şi contradictorialităţii 

au fost restrânse de o manieră care să afecteze dreptul inculpatului la un proces echitabil.  

În consecinţă, nu poate exista nicio justificare pentru trimiterea cauzei spre rejudecare. 

Autorul opiniei separate consideră, în acord cu prima instanţă, că inculpatul se face 

vinovat de comiterea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, în cauză fiind întrunite 

elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, 

prev. de art. 336 alin. 1 C.pen., atât din punct de vedere obiectiv, cât şi subiectiv. 

Reevaluând coordonatele care guvernează procesul de individualizare a pedepsei, se 

apreciază că, în cazul de faţă, modalitatea de individualizare dispusă în primul grad de 

jurisdicţie nu este cea optimă pentru atingerea scopurilor şi funcţiilor pedepsei. Pentru 

realizarea acestora, pedeapsa trebuie să corespundă, sub aspectul duratei şi naturii sale, 

gravităţii faptei comise, potenţialului de pericol social, pe care, în mod real, îl prezintă 

inculpatul, precum şi aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influenţa sancţiunii.  

În acest sens, având în vedere datele ce caracterizează favorabil persoana inculpatului, 

căsătorit, pensionar, regretul constant al faptei săvârşite, conduita bună anterior comiterii 

faptei, reliefată de lipsa antecedentelor penale, dar mai ales circumstanţele concrete ale 

săvârşirii infracţiunii (absenţa evenimentelor rutiere, nivelul alcoolemiei – 1,00 ‰ – situat în 
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apropierea limitei legale), reeducarea inculpatului poate fi realizată prin aplicarea unei amenzi 

penale. 

Aşadar, întrucât infracţiunea comisă de inculpatul X este un fapt izolat, întreaga 

conduită anterioară a acestuia demonstrând că este bine integrat în familie şi în societate, cu 

un comportament adecvat, apreciez întemeiată critica inculpatului, referitoare la greşita 

individualizare a pedepsei. Faţă de gravitatea faptei săvârşite şi circumstanţele personale ale 

inculpatului, aplicarea unei amenzi penale în cuantum de 1.800 de lei (180 de zile-amendă X 

10 lei), răspunde exigenţelor de proporţionalitate între acestea şi sancţiune şi este de natură a 

restabili ordinea de drept încălcată. 

Având în vedere că procesul penal a avut o durată semnificativă raportat la acuzaţia 

formulată - fapta a fost comisă de inculpat la data de 31.08.2014, rechizitoriul a fost întocmit 

la data de 04.04.2018 – faţă de jurisprudenţa Curţii Europene (cauza Beck c. Norvegiei), o 

atenuare a pedepsei constituie o reparaţie corespunzătoare pentru inculpat. 

3. Individualizarea judiciară a pedepsei, condițiile suspendării sub supraveghere a 

executării pedepsei 

Cuprins pe materii: Drept penal  

Indice alfabetic: individualizarea judiciară a pedepsei, condițiile suspendării sub 

supraveghere a executării pedepsei 

Temei de drept: art. 91 alin. (3) lit. c) C.pen. 

Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 281/5 

aprilie 2019 

„Soluţii nejustificat de clemente, precum suspendarea sub supraveghere a executării 

pedepsei sau chiar diminuarea cuantumului pedepselor aplicate, așa cum s-a solicitat de 

către apărătorul inculpatului, pot reprezenta o încurajare nu doar pentru inculpat, ci și 

pentru alte persoane dispuse să adopte comportamente similare. Atingerea adusă de inculpat 

valorii sociale protejată prin incriminarea infracțiunii săvârșite, în contextul amplificării 

comportamentelor agresive și antisociale în unitățile spitalicești, impune ca pedeapsa 

închisorii astfel cum a fost stabilită să fie executată în regim de detenție. 

Nu în ultimul rând, Curtea consideră că în cauză este exclusă o soluție de suspendare 

a executării pedepsei sub supraveghere având în vedere dispozițiile exprese prevăzute de art. 

91 alin. (3) lit. c) C.pen., potrivit cărora „nu se poate dispune suspendarea executării 

pedepsei sub supraveghere, dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată 

sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere 

penală a autorului sau a participanţilor”. 

Prin sentinţa penală nr. 2609 din 10.10.2018 Judecătoria Iaşi a dispus următoarele: 

„În baza art. 372 alin. (3) C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.proc.pen., condamnă 

pe inculpatul X la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de 

„port sau folosire fără drept de obiecte periculoase”. 

În temeiul art. 67 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C.pen., interzice 

inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile 

publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică 

exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a deţine, purta sau folosi orice categorie de arme, 

pe o durată de 2 (doi) ani, pedeapsă care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c) C.pen.. 

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C.pen., interzice 

inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau 

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

de stat şi a dreptului de a deţine, purta sau folosi orice categorie de arme, pedeapsă ce se va 
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executa de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea 

ca executată a pedepsei principale. 

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. a) C.proc.pen. raportat la art. 72 alin. (1) C.pen., deduce 

din pedeapsa aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă penală, durata reţinerii şi arestării 

preventive în cauză începând cu data de 22.11.2017 până la data de 08.12.2017. 

În baza art. 398 raportat la art. 274 alin. (1) C.proc.pen. obligă inculpatul să plătească 

statului suma de 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.10.2018.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele: 

Prin rechizitoriul din data de 20.02.2018 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Iași s-a dispus, printre altele, trimiterea în judecată în judecată a inculpatului X pentru 

săvârşirea infracţiunii de „port sau folosire fără drept de obiecte periculoase”, prevăzută de 

art. 372 alin. (3) C.pen.. 

Totodată, prin rechizitoriul mai sus menţionat, s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul 

săvârșirii infracțiunii de furt calificat, faptă prev. de art. 228 alin. (1)- art. 229 alin. (1) lit. b) 

alin. (2) lit. b) C.pen., întrucât a intervenit un acord de mediere, clasarea cauzei sub aspectul 

săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de art. 193 alin. (2) C.pen., 

întrucât a intervenit un acord de mediere, clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 

de hărțuire, faptă prevăzută de art. 208 alin. (1) C.pen. şi lipsire de libertate în mod ilegal, 

faptă prevăzută de art. 205 alin. (1) C.pen., întrucât faptele nu există şi clasarea cauzei sub 

aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prevăzută şi 

pedepsită de art. 371 C.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. 

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că în noaptea de 20.11.2017, în 

jurul orei 04:55, inculpatul X a deținut asupra sa, fără drept, în sediul instituției publice 

Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi, un cuțit. 

Situaţia de fapt cu care a fost sesizată instanţa s-a stabilit în urma administrării 

următoarelor mijloace de probă: declaraţia persoanei vătămate YY; acordul de mediere și 

actele adiacente; fișa de constatări preliminare nr. 14396 din data de 21.11.2017 emisă de 

IML Iași; procesul verbal de ridicare a fotografiilor de la Spitalul Clinic de Urgență Sf. 

Spiridon Iași și planșa fotografică aferentă; biletul de externare nr. 83462/20.11.2017 și fișa 

de observație medicală privind pe YY; declaraţia martorilor A, B, C, D, E, F, G; procesul-

verbal de examinare a telefonului martorei B privind discuțiile telefonice cu X; procesul 

verbal de recunoaștere după fotografii și planșa fotografică aferentă; procesul-verbal de 

predare a telefonului mobil ridicat de la inculpatul X, persoanei vătămate YY; copia fişelor de 

intervenţie a organelor de poliție la evenimente; proces-verbal de percheziţie corporală ocazie 

cu care a fost găsit asupra suspectului X telefonul mobil sustras de la persoana vătămată; 

notele de redare a convorbirilor telefonice efectuate de către suspectul X întocmite de 

organele de poliţie din cadrul BOS Iaşi; declarația de suspect și inculpat a lui X. 

Prin încheierea de ședință din camera de consiliu din data de 16.05.2018, nefiind 

invocate cereri și excepții în cadrul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră 

preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării 

actelor de către organul de urmărire penală și a dispus începerea judecății. 

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii actului de 

sesizare, instanța a adus la cunoștința inculpatului dispozițiile art. 374 alin. 4 C.proc.pen. 

raportat la art. 396 alin. 10 C.proc.pen., privind judecata în procedură simplificată, precum și 

soluțiile posibile ca urmare a acestei proceduri. 

Inculpatul a arătat că solicită ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate, 

prevăzută de art. 374 alin. 4 C.proc.pen..  
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În faza de judecată, ca urmare a admiterii cererii formulate de către inculpat, cauza a 

fost soluționată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, care nu au fost 

contestate de către inculpat. 

La dosarul cauzei a fost depusă o copie de pe cazierul judiciar al inculpatului. 

Analizând actele și lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmăririi 

penale și al cercetării judecătorești, instanța reține următoarea situație de fapt: 

Între numita YY şi inculpatul X a existat o relaţie de concubinaj timp de patru ani în 

urma căreia au rezultat doi copii minori, o fată și un băiat, aceştia locuind împreună în 

municipiul Bacău. Numita YY s-a hotărât să îl părăsească pe inculpatul X întrucât acesta avea 

un comportament necorespunzător şi în data de 29.09.2017 a plecat la mama sa profitând de 

faptul că fiul său era internat la spitalul Municipal din Bacău (declaraţie YY). 

Ulterior, în data de 15.11.2017, numita YY a fost nevoită să se interneze la Spitalul de 

Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” Iaşi, întrucât băiatul suferea de afecţiuni care necesitau 

spitalizarea și acordarea de îngrijiri de specialitate. Astfel, în timp ce persoana vătămată era 

internată în spital, împreună cu fiul său, inculpatul X a vizitat-o de mai multe ori şi a încercat 

să o determine să revină la domiciliul său şi să continue relaţia dintre ei. 

În aceste condiţii, numita YY a precizat că la data de 20.11.2017, în jurul orei 04:55, 

în timp ce dormea împreună cu fiul său în salonul nr. 1 din cadrul Pavilionului nr. 6 al 

Spitalului de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi s-a trezit înjunghiată cu un cuțit în 

zona braţului stâng şi a hemitoracelui stâng de către inculpatul X.  

Aceste aspecte sunt confirmate de planșa fotografică privind agresiunea asupra 

numitei YY şi de declaraţia martorei C care precizează că în noaptea de 20.11.2017, în jurul 

orele 04:00, în timp ce își alăpta copilul, a observat cum a intrat în salon un tânăr brunet, de 

circa 1.65-170 cm înălțime, care i-a făcut semn cu degetul la gură să tacă și i-a arătat un cuțit 

pe care îl avea în mâna stângă. În continuare, martora a asistat la scena în care inculpatul X a 

tăiat-o cu acel cuțit atât pe braț, cât și pe spate.  

În urma leziunilor traumatice provocate, persoana vătămată YY a fost suspusă unei 

intervenții chirurgicale la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, iar leziunile suferite 

au necesitat un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, aspecte ce rezultă din 

actele medicale și din fișa de constatări preliminare nr. 14396 din 21.11.2017 emisă de IML 

Iași. 

Declaraţia persoanei vătămate şi declaraţia martorei C se coroborează cu declaraţia 

dată în calitate de suspect de X care susţine în seara de 20.11.2017, atunci când a mers să o 

viziteze pe fosta concubină internată în Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” Iaşi a 

avut asupra sa un cuțit de bucătărie cu care a tăiat-o pe aceasta pe brațul stâng și pe spate. 

Potrivit declaraţiilor inculpatului, după ce a părăsit incinta spitalului s-a îndreptat spre Bacău, 

iar cuțitul pe care l-a folosit l-a aruncat într-un loc pe care nu şi-l aminteşte.  

Deşi inculpatul a arătat în cursul urmăririi penale că a intrat în incinta Spitalul de Boli 

Infecţioase „Sfânta Parascheva” cu acordul persoanei care asigura paza, acest aspect nu este 

confirmat de martorul F, care a declarat că, în data de 20.11.2017, între orele 04.30-05.00, nu 

l-a văzut pe X intrând în spital. Potrivit martorului, cu excepţia unei ambulanţe, acesta nu a 

observat să fi intrat pe poarta spitalului și o altă persoană străină. 

La scurt timp după săvârșirea faptei, inculpatul X s-a întors în municipiul Bacău. Din 

discuţiile telefonice purtate de către inculpat cu sora sa, rezultă că inculpatul s-a hotărât să 

părăsească țara și să plece la sora sa în Germania.  

Astfel cum rezultă din declaraţia inculpatului, când a ajuns în Bacău a hotărât să plece 

la sora sa în Germania pentru a scăpa de răzbunarea familiei numitei YY şi de poliţie. 

În aceste condiții, inculpatul X a fost prins la data de 21.11.2017, de organele de 

poliție pe raza municipiului Deva, în timp ce călătorea cu un autobuz cu destinația Germania. 
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Inculpatul a recunoscut în faţa instanţei, în şedinţa publică din data de 27.09.2018, 

săvârşirea faptei în modalitatea reţinută mai sus de către instanţă pe baza probatoriului 

administrat în cursul urmăririi penale. 

Deşi inculpatul a susţinut la termenul de judecată din data de 27.09.2018, faptul că 

intenţia sa nu a fost să se sustragă de la urmărirea penală, instanţa reţine că acesta nu a oferit 

nicio explicaţie cu privire la motivul pentru care la mai puţin de 24 de ore de la săvârşirea 

infracţiunii a luat hotărârea de a pleca în Germania şi s-a îndreptat în cel mai scurt timp spre 

Deva, unde a fost depistat la data de 21.11.2017 în timp ce călătorea cu un autobuz cu 

destinația Germania. Mai mult decât atât, chiar inculpatul, cu ocazia audierii în faza de 

urmărire penală, a arătat faptul că a hotărât să plece la sora sa în Germania pentru a scăpa de 

poliţie. În ceea ce priveşte celălalt motiv invocat de către inculpat cu ocazia audierii în faza de 

urmărire penală, respectiv faptul că se temea de răzbunarea familiei numitei YY, instanţa 

constată că inculpatul nu a probat faptul că ar fi avut temeiuri concrete de a se teme de o 

eventuală „răzbunare” din partea familiei şi nici faptul că în concret membrii acestei familiei 

ar fi încercat să ia legătura într-un fel sau altul cu inculpatul ori ar fi exercitat ameninţări, 

presiuni asupra acestuia ca urmare a faptei săvârşite.  

Totodată, coroborând aceste împrejurări cu aspectele ce rezultă din discuţiile purtate 

de către inculpat cu sora sa la data de 20.11.2017, ora 22.10, instanţa apreciază că acesta era 

pe deplin conştient de consecinţele faptei sale şi de faptul că odată pusă în executare hotărârea 

de a pleca din ţară imediat după săvârşirea infracţiunii, în contextul cauzei, se poate prezuma 

că intenţia acestuia a fost de a se sustrage de la urmărirea penală. 

Având în vedere ansamblul probatoriului administrat în cauză, se constată că fapta 

reținută în sarcina inculpatului există și a fost săvârșite cu vinovăție, aceste împrejurări fiind 

dovedite mai presus de orice dubiu rezonabil. 

În drept, fapta inculpatului X, care, în noaptea de 20.11.2017, în jurul orei 04:55, a 

deținut asupra sa, fără drept, în sediul instituției publice Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta 

Parascheva” din Iaşi, un cuțit, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „port sau 

folosire fără drept de obiecte periculoase”, prevăzută de art. 372 alin. (3) C.pen.. 

Sub aspectul laturii obiective, instanța reține că elementul material al infracțiunii este 

reprezentat de acțiunea de a purta fără drept un cuţit în sediul Spitalului de Boli Infecţioase 

„Sfânta Parascheva” Iaşi, care este o instituţie publică (Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” Iaşi adoptat prin 

Hotărârea nr. 413 a Consiliului Judeţean Iaşi). Urmarea faptei constă în stare de pericol creată 

pentru ordinea şi liniştea publică, pericol care în speţă s-a materializat prin folosirea cuţitului 

de către inculpat asupra numitei YY, iar legătura de cauzalitate dintre elementul material şi 

urmarea imediată derivă din materialitatea faptei. 

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea 

intenției directe, întrucât a avut reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor acesteia, urmărind 

producerea acestora. 

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului instanța are în vedere criteriile 

generale de individualizare a 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 contextul reducerii limitelor de pedeapsă prevăzute în art. 336 

alin. 1 C.pen., în conformitate cu dispozițiile art. 396 alin. 10 C.proc.pen..  
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Instanţa apreciază gradul de pericol social al faptei prin raportare la circumstanţele 

concrete în care a fost săvârşită infracţiunea – inculpatul a pătruns, în data de 20.11.2017, in 

incinta instituţiei publice în afara programului de vizită al pacienţilor, în condiţiile în care 

acesta nu a putut fi observat de către agentul care asigura paza spitalului, purtând asupra sa un 

cuţit şi ulterior a pătruns, în jurul orei 04:55, în camera în care se afla internată numita YY, 

făcând semn martorei C, persoana ce se afla internată în aceeaşi sală, să tacă şi arătându-i 

cuţitul pe care îl avea în mână. Instanţa mai are în vedere împrejurarea că fapta inculpatului de 

deţinere a cuţitului in incinta Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi a fost 

însoţită de folosirea cuţitului asupra numitei YY, care a suferit leziuni traumatice ce au 

necesitat un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale.  

Aceste împrejurări permit instanţei să constate că inculpatul a avut un comportament 

premeditat și că a existat o conştientizare amplă a faptei pe care o săvârşea şi a consecinţelor 

susceptibile a fi produse. 

De asemenea, instanţa are în vedere comportamentul inculpatului, care, imediat după 

săvârşirea faptei, a aruncat cuţitul într-un loc pe care nu şi-l aminteşte şi s-a hotărât să 

părăsească ţara, cu intenţia de a se sustrage de la urmărirea penală fiind depistat de către 

organele de poliţie la data de 21.11.2017, în timp ce călătorea cu un autobuz cu destinaţia 

Germania.  

Instanţa va ţine totodată seama de faptul că inculpatul a avut, cu ocazia audierii în faza 

de urmărire penală, precum şi cursul judecăţii o atitudine de recunoaştere a faptei. 

Pentru considerentele mai sus menţionate, în baza art. 372 alin. (3) C.pen. cu aplicarea 

art. 396 alin. (10) C.proc.pen., instanţa îl condamnă pe inculpatul X la pedeapsa de 10 (zece) 

luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „port sau folosire fără drept de obiecte 

periculoase”. 

În raport de circumstanţele faptei săvârşite, în temeiul art. 67 alin. (1) raportat la art. 

66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, 

exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a 

dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a 

deţine, purta sau folosi orice categorie de arme, pe o durată de 2 (doi) ani, pedeapsă care se va 

executa conform art. 68 alin. 1 lit. c) C.pen.. 

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C.pen., interzice 

inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau 

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

de stat şi a dreptului de a deţine, purta sau folosi orice categorie de arme, pedeapsă ce se va 

executa de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea 

ca executată a pedepsei principale. 

Referitor la modalitatea de executare a pedepsei stabilită prin prezenta sentinţă penală, 

instanţa apreciază că se impune executarea în regim de detenţie, neputând fi aplicate 

dispoziţiile art. 91 C.pen. referitoare la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, 

întrucât, aşa cum rezultă din probele administrate, imediat după săvârşirea faptei, inculpatul s-

a sustras de la urmărirea penală.  

Faţă de inculpatul X s-a dispus prin ordonanţă, în data de 22.11.2017, măsura reţinerii 

pe o durată de 24 de ore. 

Prin încheierea nr. 237/MPP din data de 22.11.2017 a Judecătoriei Iaşi s-a dispus 

arestarea preventiva a inculpatului, pe o perioada de 30 de zile, începând cu data de 

22.11.2017 până la data de 21.12.2017. Măsura arestării preventive a inculpatului a fost 

ulterior revocată prin încheierea nr. 247/MPP din data de 06.12.2017 a Judecătoriei Iaşi, 

inculpatul fiind pus în libertate la data de 08.12.2017. 

Față de aceste împrejurări, în temeiul art. 404 alin. (4) lit. a) C.proc.pen. raportat la art. 

72 alin. (1) C.pen., instanţa deduce din pedeapsa aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă 
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penală, durata reţinerii şi arestării preventive în cauză începând cu data de 22.11.2017 până la 

data de 08.12.2017. 

Reţinând culpa procesuală a inculpatului faţă de care se dispune soluţia condamnării în 

prezenta cauză, în baza art. 398 raportat la art. 274 alin. (1) C.proc.pen., instanţa îl obligă să 

plătească statului suma de 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.” 

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

C.proc.pen., inculpatul X. 

În motivare, a arătat în esență că pedeapsa aplicată și, mai ales, modalitatea de 

executare sunt excesive și disproporționate, nefiind respectate criteriile de individualizare a 

pedepsei. Având în vedere circumstanțele concrete în care a fost comisă fapta, gravitatea 

acesteia și urmările ei, periculozitatea scăzută a infractorului, lipsa antecedentelor penale în 

țară, instanța ar fi trebuit să aplice o pedeapsă mai mică, iar executarea să aibă loc fără privare 

de libertate. Inculpatul nu a încercat să se sustragă, ci doar să scape de furia rudelor 

concubinei, persoana cunoscute ca fiind deosebit de violente. Declarația de la urmărire penală 

din data de 21.11.2017 a fost dată în condiții deosebite, inculpatul fiind într-o stare de 

oboseală extremă, nemaifiind capabil să relateze în mod obiectiv și conștient faptele 

consemnate în declarație. Inculpatul a adoptat o atitudine de recunoaștere și cooperare, a 

conștientizat pe deplin gravitatea faptelor. Atitudinea sinceră de remușcare a determinat-o pe 

concubina sa să-l ierte și să mai dea o șansă familiei lor. Cei doi au împreună doi copii, fetița 

în vârstă de 2 ani fiind diagnosticată cu autism, având nevoie de sprijinul părinților pentru 

recuperare. Inculpatul s-a angajat ca programator AT și este singurul care obține venituri; este 

bine integrat în societate, fiind un bun creștin având în vedere și caracterizarea depusă la 

dosar.  

În faţa Curţii de Apel Iaşi, legal citat, inculpatul X s-a prezentat personal, fiind asistat 

de apărător ales.  

Potrivit art. 420 alin. (4) C.proc.pen., instanța de apel a procedat la audierea 

inculpatului, cele declarate fiind consemnate în scris.  

La termenul din 25.02.2019 au avut loc dezbateri, pronunțarea fiind stabilită pentru 

data de 07.03.2019, termen la care s-a dispus repunerea pe rol, iar judecarea cauzei a fost 

reluată în complet de divergență conform art. 394 alin. (5) C.proc.pen.. 

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 apreciază ca nefondat apelul formulat de inculpatul X, urmând a fi 

respins pentru următoarele considerente: 

În ceea ce privește situația de fapt reținută în sarcina inculpatului, Curtea apreciază că 

aceasta a fost stabilită în mod corect şi în concordanţă cu probatoriul administrat, care se 

coroborează. Probele au fost în mod judicios interpretate și dovedesc pe deplin vinovăţia 

inculpatului în săvârşirea infracțiunii reţinute în sarcina sa și pentru care s-a dispus trimiterea 

în judecată, respectiv condamnarea în primă instanță. 

Astfel, s-a stabilit dincolo de orice îndoială rezonabilă, în esență, că în noaptea de 

20.11.2017, în jurul orei 04:55, inculpatul X a intrat în sediul instituției publice Spitalul de 

Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi, având asupra sa, fără drept, un cuțit, și a mers 

în salonul nr. 1 din cadrul Pavilionului nr. 6, unde se afla internată YY, care dormea împreună 

cu fiul său minor. Inculpatul a înjunghiat-o pe numita YY în zona braţului stâng şi a 

hemitoracelui stâng, de față fiind martora C, după care a părăsit incinta spitalului și s-a 

îndreptat spre Bacău. După părăsirea unității medicale, inculpatul a aruncat cuțitul pe care îl 

folosise.  

În cursul judecăţii, inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii în modalitatea 

descrisă prin rechizitoriu, solicitând aplicarea dispozițiilor art. 374, 396 alin. (10) C.proc.pen.. 
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În situaţia în care inculpatul accesează procedura simplificată a recunoaşterii 

învinuirii, calea de atac ordinară a apelului are un efect devolutiv parţial, instanţa de control 

jurisdicţional putând cenzura doar aspectele legate de încadrarea juridică a faptei şi de 

individualizarea pedepsei.  

Sub aspectul încadrării juridice, Curtea constată că aceasta este una corectă, 

însușindu-și argumentarea primei instanțe. 

În ceea ce privește individualizarea judiciară sub aspectul cuantumului și a modalității 

de executare a pedepselor aplicate inculpatului, aceasta s-a făcut în mod temeinic de instanța 

de fond, care a reținut pe lângă criteriile generale de individualizare a pedepselor, gradul de 

pericol social ridicat al faptei comise, modalitatea concretă a săvârșirii şi împrejurările ce 

caracterizează persoana inculpatului, vârsta acestuia la momentul săvârșirii faptelor, situația 

familială, atitudinea adoptată pe parcursul procesului penal.  

Din perspectiva circumstanțelor reale, fapta săvârșită este de o gravitate deosebită. 

Inculpatul a pătruns în incinta unei unități medicale pe timp de noapte, în afara programului 

de vizită a pacienţilor, purtând asupra sa un cuţit. Nu a fost observat de către agentul de pază, 

ci de martora C, însă acest fapt nu l-a descurajat. Inculpatul i-a făcut semn celei din urmă să 

tacă, arătându-i totodată cuţitul pe care îl avea în mână. De asemenea, inculpatul nu s-a 

rezumat doar la purtarea armei în incinta spitalului, ci l-a folosit efectiv asupra numitei YY, 

pe care a lovit-o, cauzându-i leziuni traumatice ce au necesitat un număr de 7-8 zile de 

îngrijiri medicale.  

Deși pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe s-a dispus clasarea, folosirea 

cuțitului circumstanțiază gravitatea deosebită a infracțiunii ce face obiectul prezentei cauze, 

impactul social fiind deosebit. 

În mod corect prima instanță, în urma analizei și coroborării probatoriului administrat, 

a apreciat că a existat o conştientizare amplă a faptei pe care inculpatul o săvârşea şi a 

consecinţelor susceptibile a fi produse. 

În ceea ce privește motivul săvârșirii faptei și scopul urmărit, inculpatul X intenționa 

să folosească arma împotriva numitei YY, întrucât aceasta refuza să continue relaţia dintre ei. 

În privința circumstanțelor personale, deși inculpatul nu a suferit condamnări pe 

teritoriul României, nu se poate aprecia că este la primul contact cu legea penală, din fișa de 

cazier judiciar rezultând că a suferit mai multe condamnări în străinătate pentru infracțiuni 

contra patrimoniului.  

În ceea ce privește conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, 

se constată că inculpatul a încercat inițial să se sustragă urmării penale, adoptând ulterior o 

atitudine de recunoaștere și cooperare.  

Astfel, imediat după săvârşirea faptei, inculpatul a aruncat cuţitul într-un loc pe care 

nu şi-l aminteşte şi s-a hotărât să părăsească ţara, fiind depistat de către organele de poliţie la 

data de 21.11.2017, în timp ce călătorea cu un autobuz cu destinaţia Germania.  

Intenția inculpatului de a se sustrage rezultă cu certitudine din discuţiile telefonice 

purtate de către inculpat cu sora sa, precum și din declaraţia inculpatului, care a arătat că 

atunci când a ajuns în Bacău s-a hotărât să plece la sora sa în Germania pentru a scăpa de 

răzbunarea familiei numitei YY şi de poliţie.  

În mod nefondat s-a susținut în apărare că declarația din 21.11.2017 ar fi fost dată în 

condiții deosebite, inculpatul fiind într-o stare de oboseală extremă, nemaifiind capabil să 

relateze în mod obiectiv și conștient faptele consemnate în declarație. Se observă că 

respectiva declarație este foarte amplă și a fost luată în prezența apărătorului desemnat din 

oficiu al inculpatului, astfel că nu există nici un indiciu că ar fi fost încălcat principiul 

loialității administrării probelor. Pe de altă parte, inculpatul a arătat inclusiv în fața 

judecătorului de drepturi și libertăți că a încercat să plece din țară nu doar pentru că era 

amenințat, ci și pentru că persoana vătămată îi spunea că va face 15 ani de pușcărie pentru că 
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a încercat să o omoare și s-a speriat, rezultând fără dubiu intenția de a se sustrage urmăririi 

penale.  

În privința motivului invocat de inculpat pentru a justifica încercarea sa de a părăsi 

țara, nu există probe care să ateste că inculpatul ar fi avut motive concrete de a se teme de o 

eventuală „răzbunare” din partea familiei şi nici faptul că membrii acestei familiei ar fi 

încercat să ia legătura cu inculpatul ori l-ar fi ameninţat ca urmare a faptei săvârşite. 

Dimpotrivă, după cum rezultă din cuprinsul declarației martorei A, inculpatul a încercat să ia 

legătura cu familia numitei YY, solicitându-le să nu formuleze plângere și să o rezolve 

„țigănește” adică să meargă și ei să îl taie pe inculpat, dacă sunt „șmecheri”. Declarația 

martorei este susținută de cele consemnate în procesul-verbal din 20.11.2017 întocmit cu 

ocazia prezentării organelor de poliție la domiciliul numitei H. 

De altfel, sustragerea de la urmărirea penală a constituit și unul dintre temeiurile 

arestării preventive, măsură dispusă prin încheierea nr. 237/MPP din data de 22.11.2017 a 

judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Iaşi, definitivă prin încheierea nr. 

172/CJDL/24.11.2018 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul 

Tribunalului Iași. 

Cu privire la datele care caracterizează favorabil persoana inculpatului – vârsta 

acestuia, situația familială, faptul că este unicul întreținător al familiei, având doi copii minori, 

că ar fi o persoană bine integrată în societate conform caracterizării depuse la dosar, atitudinea 

ulterioară de recunoaștere, precum și celelalte circumstanțe, acestea au fost valorificate în 

mod adecvat de către instanţa de fond cu prilejul stabilirii sancţiunilor, inculpatul beneficiind 

și de dispozițiile art. 396 alin. (10) C.proc.pen., în sensul reducerii cu o treime a limitelor 

pedepsei închisorii prevăzute de lege.  

Curtea apreciază că, raportat tuturor aspectelor prezentate, nu se impune 

reindividualizarea pedepselor aplicate de instanța de fond. Pedepsele aplicate sunt 

corespunzătoare criteriilor prevăzute de Codul penal, atât sub aspectul cuantumului, cât şi al 

modalităţii de executare, ţinând cont şi de textele de incriminare, fiind apte să răspundă 

scopului preventiv şi de reeducare, criticile formulate de inculpatul apelant fiind nefondate. 

Doar aplicarea efectivă și executarea pedepselor (principală, complementară și accesorie) în 

cuantumul stabilit de prima instanță sunt în măsura să ducă la reeducarea inculpatului, în 

vederea formării unei atitudini corecte faţă de normele de drept și regulile de conviețuire 

socială pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.  

Soluţii nejustificat de clemente, precum suspendarea sub supraveghere a executării 

pedepsei sau chiar diminuarea cuantumului pedepselor aplicate, așa cum s-a solicitat de către 

apărătorul inculpatului, pot reprezenta o încurajare nu doar pentru inculpat, ci și pentru alte 

persoane dispuse să adopte comportamente similare. Atingerea adusă de inculpat valorii 

sociale protejată prin incriminarea infracțiunii săvârșite, în contextul amplificării 

comportamentelor agresive și antisociale în unitățile spitalicești, impune ca pedeapsa 

închisorii astfel cum a fost stabilită să fie executată în regim de detenție. 

Nu în ultimul rând, Curtea consideră că în cauză este exclusă o soluție de suspendare a 

executării pedepsei sub supraveghere având în vedere dispozițiile exprese prevăzute de art. 91 

alin. (3) lit. c) C.pen., potrivit cărora „nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei 

sub supraveghere, dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat 

zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau 

a participanţilor”. 

În cauză nu au fost invocate sau identificate alte motive care să afecteze legalitatea sau 

temeinicia sentinței penale apelate. 

Pentru considerentele expuse, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) C.proc.pen., 

respinge, ca nefondat, apelul formulat de inculpatul apelant X împotriva sentinţei penale nr. 

2609/10.10.2018, pronunţată de Judecătoria Iași, pe care o menţine. 
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În temeiul art. 275 alin. (2) C.proc.pen., reținând culpa sa procesuală în formularea 

unei căi de atac nefondate, obligă inculpatul X să achite statului suma de 600 lei, cu titlu de 

cheltuieli judiciare avansate pentru soluționarea apelului declarat de acesta. 

În opinia separată s-a reținut că, potrivit art. 371 C.proc.pen., judecata se mărgineşte 

la faptele şi la persoanele arătate în actul de sesizare a instanţei. 

Prin urmare, obiectul judecăţii, care este în acelaşi timp obiectul învestirii, este 

determinat de cuprinsul actului de sesizare, care este, astfel, implicit, caracterizat şi ca act de 

învestire. Deci, judecata se mărgineşte la fapta şi la persoana cu privire la care a avut loc 

trimiterea în judecată şi învestirea instanţei. 

În cauză, prin ordonanţa din 20.11.2017, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru 

săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. l lit. b C.pen., 

lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 1 C.pen., port sau folosire fără drept de obiecte 

periculoase, prev. de art. 372 alin. 3 C.pen. şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 

371 alin. 1 C.pen. 

Prin ordonanţa din data de 20.11.2017, urmărirea penală a fost extinsă şi cu privire la 

săvârşirea infracţiunilor de hărţuire, prev. de art. 208 alin. 1 C.pen. şi lipsire de libertate în 

mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 C.pen.. 

Prin ordonanţa din data de 20.11.2017 a organelor de cercetare penală, confirmată prin 

ordonanţa din aceeaşi dată a Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, s-a dispus efectuarea în 

continuare a urmăririi penale faţă de suspectul X, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt 

calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. l lit. b C.pen., lovire sau alte violenţe, prev. de 

art. 193 alin. 1 C.pen., port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 

alin. 3 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. 

Prin ordonanţa din data de 21.11.2017, organele de cercetare penală ale poliţiei 

judiciare din cadrul Poliţiei Municipiului Iaşi - Secţia 3 Poliţie, au dispus extinderea 

cercetărilor pentru săvârşirea infracţiunii de violare a sediului profesional, prev. de art. 255 

alin. 1 şi 2 C.pen. 

Prin ordonanţa din data de 21.11.2017, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Iaşi a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina 

suspectului X, din infracţiunile de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. l lit. b 

C.pen., lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 1 C.pen., port sau folosire fără drept de 

obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. 3 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. în 

infracţiunile de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b alin. 2 lit. b C.pen., 

lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen. şi port sau folosire fără drept de 

obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. 3 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. 

Prin ordonanţa din data de 22.11.2017, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale 

împotriva inculpatului X pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, prev. de art. 228 

alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b alin. 2 lit. b C.pen., lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 

2 C.pen. şi port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. 3 C.pen., 

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

Prin rechizitoriul nr. 15499/P/2017 din 20.02.2018 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Iaşi s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului X, pentru săvârşirea 

infracţiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. 3 

C.pen. 

S-a dispus clasarea cauzei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, întrucât 

a intervenit un acord de mediere. 

S-a dispus clasarea cauzei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte 

violenţe, întrucât a intervenit un acord de mediere. 

S-a dispus clasarea cauzei, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de hărţuire şi lipsire de 

libertate în mod ilegal, întrucât faptele nu există. 
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S-a dispus clasarea cauzei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi 

liniştii publice, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. 

Infracţiunea de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, singura rămasă în 

sarcina inculpatului, are ca urmare imediată crearea unei stări de pericol pentru siguranţa 

persoanei şi pentru ordinea şi liniştea publică, indiferent de acţiunile ce constituie elementul 

material al infracţiunii. 

Aşadar, aceasta este o infracţiune de pericol, nesusceptibilă a produce o vătămare, un 

rezultat material, o modificare fizică a realităţii înconjurătoare. 

Cu toate acestea, în dosarul cauzei se află fişa de constatări preliminare nr. 14396 din 

21.11.2017 întocmită de IML Iaşi, planşe foto, înfăţişând leziunile produse martorului YY, 

biletul de externare nr. 83462/20.11.2017, fişa de observaţie medicală, declaraţia de persoană 

vătămată. 

În aceste condiţii, există riscul ca inculpatul să fie judecat pentru o infracţiune de 

rezultat, în privinţa căreia s-a constatat un impediment la exercitarea acţiunii penale, întrucât 

respectivele probe sunt de natură a influenţa percepţia judecătorilor învestiţi cu soluţionarea 

cauzei, asupra gravităţii faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată. Analiza acestor 

informaţii din dosar poate afecta eficacitatea mecanismului juridico-cognitiv amintit de 

Curtea Constituţională, ce presupune formarea convingerii intime a judecătorului referitoare 

la vinovăţia inculpatului, prin aceea că determină o contradicţie între informaţiile cunoscute 

de judecător şi cele pe care este obligat să le aibă în vedere la soluţionarea cauzei.  

Pericolul social generic al infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului, evaluat în mod 

abstract de legiuitor şi exprimat în pedeapsa înscrisă în Codul penal, nu este unul foarte 

ridicat, fiind inferior celui al majorităţii infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe 

drumurile publice. 

În evaluarea pericolului social concret al infracţiunii, nu poate fi acordată o mai mare 

importanţă antecedentelor penale ale inculpatului, care nu au fost recunoscute în România, 

sau împrejurărilor şi motivului comiterii faptei, decât conduitei efective ilicite imputate. Prin 

evaluarea împrejurărilor, a modului de comitere a infracţiunii şi a mijloacelor folosite, nu se 

poate ajunge ca, de fapt, inculpatul să fie judecat pentru infracţiuni în privinţa cărora s-a 

dispus clasarea.  

Deşi fotografiile leziunilor produse martorului YY au un puternic impact emoţional, 

din fişa de constatări preliminare rezultă că acestea au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de 

îngrijiri medicale.  

Aşa fiind, chiar dacă nu s-ar fi dispus clasarea sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 

lovire sau alte violenţe, tot nu s-ar fi justificat executarea pedepsei aplicate în regim de 

detenţie. 

În ceea ce priveşte sustragerea inculpatului de la urmărirea penală, acesta a susţinut 

constant că se temea de familia numitei YY, care l-a ameninţat şi a hotărât să plece în 

Germania pentru a scăpa de răzbunarea ei, apărare absolut pertinentă şi credibilă. În faţa 

judecătorului de drepturi şi libertăţi a arătat că unchiul sus-numitei este încarcerat în 

Penitenciarul Iaşi şi i-a spus că dacă va fi arestat şi va ajunge acolo o să îl omoare. Din cauza 

acestor ameninţări s-a speriat şi a încercat să plece din ţară. 

Împrejurarea că în declaraţia de suspect din 21.11.2017, apare menţiunea că în afară de 

teama de răzbunarea familiei martorului îi era frică şi de poliţie, nu poate duce la concluzia că 

a încercat să se sustragă de la urmărirea penală. Nu s-a probat că în absenţa ameninţărilor, 

inculpatul ar fi părăsit ţara doar de teama anchetei penale.  

Este firesc ca după comiterea unor fapte penale inculpatul să resimtă teamă, ceea ce 

dovedeşte că a conştientizat caracterul antisocial al manifestărilor sale, pe care le-a regretat şi, 

ulterior, a cooperat cu organele judiciare, recunoscând faptele. 

Frica de autorităţi nu echivalează cu sustragerea de la cercetări. 
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Constatările judecătorului de drepturi şi libertăţi privind sustragerea de le urmărirea 

penală a inculpatului nu constituie un impediment pentru instanţă în reaprecierea acestor 

împrejurări. 

De altfel, încheierea acordului de mediere privind infracţiunile de furt calificat şi 

lovire sau alte violenţe nu a împiedicat nici judecătorul de drepturi şi libertăţi să revoce 

măsura arestării preventive a inculpatului, chiar dacă temeiul care, în opinia sa, atrăgea 

incidenţa disp. art. 223 alin. 1 lit. a C.proc.pen. şi acuzaţia de port sau folosire fără drept de 

obiecte periculoase, subzistau.  

Cu atât mai mult, aprecierile iniţiale ale judecătorului de drepturi şi libertăţi nu pot 

reprezenta un obstacol insurmontabil pentru Curte, în schimbarea modalităţii de 

individualizare a executării pedepsei aplicate apelantului. 

După ce a fost urmărit penal pentru şapte infracţiuni - pentru cinci dintre acestea s-a 

dispus clasarea, iar una nu a primit nicio soluţie - condamnarea inculpatului pentru cea mai 

puţin gravă dintre infracţiuni, cu executare în regim privativ de libertate, este injustă.  

În consecinţă, se apreciază că aplicarea pedepsei de 10 luni închisoare, cu suspendarea 

executării acesteia, în baza art. 91 C.pen., pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, 

respectă criteriile prevăzute de art. 74 alin. 1 C.pen. şi corespunde pericolului social concret al 

faptei şi periculozităţii inculpatului, fiind aptă şi suficientă creării premiselor conştientizării 

de către inculpat a faptei sale şi asumării consecinţelor produse prin săvârşirea acesteia, 

precum şi pentru prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. 

4. Concurs de infracţiuni. Infracţiuni intenţionate. Infracţiuni săvârşite din culpă. 

Recidivă 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Infracţiunea 

Indice alfabetic: Cod penal, concurs de infracţiuni, intenţie, culpă, recidivă, pluralitate 

intermediară 

Temei de drept: Cod penal 1969, art. 33, art. 37, art. 40; Noul Cod penal, art. 38, art. 41, art. 

44  

 

 

În ipoteza în care primul termen al recidivei constă într-o condamnare pentru un 

concurs de infracţiuni dintre care una este neintenționată, starea de recidivă subzistă în 

măsura în care una cel puțin din celelalte infracţiuni intenționate/praetrinteţionate 

concurente, a fost sancţionată cu pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni (Cod penal 1969)/1 

an (noul Cod penal). 

 

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

512/18.06.2019 

 

În ipoteza în care primul termen al recidivei constă într-o condamnare pentru un 

concurs de infracţiuni dintre care una este neintenționată, starea de recidivă subzistă în măsura 

în care una cel puțin din celelalte infracţiuni intenționate/praetrinteţionate concurente, a fost 

sancţionată cu pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni (Cod penal 1969)/1 an (noul Cod 

penal), şi dimpotrivă, dacă condamnarea anterioară priveşte o pedeapsă de 6 luni (Cod penal 

1969)/1 an (noul Cod penal) sau mai mică, stabilită pentru o infracţiune săvârşită cu 

intenţie/praeterintenţie, şi o pedeapsă mai mare de 6 luni (Cod penal 1969)/1 an (noul Cod 
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penal) aplicată pentru infracţiunea săvârşită din culpă, contopite ca urmare a concursului de 

infracţiuni, nu se poate reţine starea de recidivă. 

În ipoteza în care între faptele în concurs alături de infracţiunea/infracțiunile săvârşite 

din culpă figurează cel puţin două infracţiuni intenţionate/praetrinteţionate, iar pedepsele 

pronunţate pentru acestea din urmă sunt fiecare sub limita de 6 luni (Cod penal 1969)/1 an 

(noul Cod penal), pentru a se putea reţine starea de recidivă trebuie să se aibă în vedere numai 

pedepsele pronunţate pentru infracţiunile intenţionate/praetrinteţionate, determinându-se 

pedeapsa rezultantă în care să se includă şi partea aferentă din sporul corespunzător acestor 

infracţiuni.  

Dacă potrivit acestui procedeu se ajunge, pentru infracţiunile 

intenţionate/praeterinteţionate, la o pedeapsă rezultantă, inclusiv sporul, mai mare de 6 luni 

(Cod penal 1969)/1 an (noul Cod penal), atunci recidiva va exista. Este reflectată, astfel, acea 

situaţie specială şi specifică a recidivei de a reprezenta o stare de antisociabilitate conștientă a 

făptuitorului, de perseverență şi perversitate criminală, de rezistență la procesul de reeducare 

care se exprimă numai prin săvârşirea unor fapte intenționale. 

 

5. Redeschidere proces penal. Aducerea la cunoştinţă a învinuirii în faza de 

urmărire penală. Participarea persoanei condamnate la efectuarea unor acte de urmărire 

penală. Comunicarea actelor de procedură la adresa indicată în actul de identitate şi la 

domiciliul procesual ales 

 

Cuprins pe materii - Drept procesual penal. Partea specială. Căi extraordinare de atac. 

Redeschidere proces penal 

Indice alfabetic – redeschidere proces penal, asistenţă juridică inculpat 

Temei de drept - C.proc.pen., art. 466 şi urm. 

 

Nu este considerată judecată în lipsă persoana care a avut cunoştinţă despre proces 

şi, cu toate acestea, a lipsit nejustificat de la judecarea cauzei. Faptul că petentul nu a locuit 

niciodată efectiv la adresa indicată în cartea de identitate reprezintă o culpă a petentului 

care nu poate justifica redeschiderea procesului penal. 

Lipsa desemnării unui apărător din oficiu, în condiţiile în care asistenţa juridică nu 

era obligatorie în faţa instanţei sesizate cu rechizitoriu, nu constituie temei pentru admiterea 

unei cereri de redeschidere a procesului penal. 

 

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

563/27.06.2019 

 

Nu poate fi acceptat accesul unei persoane condamnate la redeschiderea procesului 

penal în condiţiile în care, pentru a obţine această rejudecare, s-ar folosi de propria culpă 

procesuală. 

În doctrina judiciară s-a apreciat că, dacă unei persoane i-a fost adusă la cunoștință 

învinuirea în cursul urmăririi penale (fie în condițiile Codului de procedură penală din 1969, 

fie potrivit noului C.proc.pen.), există o notificare oficială cu privire la acuzația penală 

formulată și, pe cale de consecință, această persoană (învinuit, suspect, inculpat) a avut 

cunoștință de existența unui proces împotriva sa.  
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În acest caz, neprezentarea ulterioară în fața primei instanțe și/sau a instanței de 

control judiciar echivalează cu opțiunea explicită și neechivocă de a nu participa la procesul 

penal și asumarea consecințelor judecării cauzei în lipsă.  

Or, în speţă, apelantul nu era străin de procedurile penale care s-au desfăşurat 

împotriva sa în cauză, întrucât a fost prezent personal la procesul-verbal de efectuare a 

cercetării la faţa locului din 16.08.2012 şi a fost audiat în calitate de învinuit la data de 

11.10.2012 sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 

195/2002, respectiv art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, împrejurare în care a indicat 

domiciliul/reședința şi, totodată, domiciliul procesual ales. 

Pe parcursul urmării penale, inculpatul a fost căutat de organele de urmărire penală la 

adresa indicată ca şi domiciliu ales, adresă indicată ca fiind cea la care a şi locuit efectiv 

apelantul (procese-verbale din 12.02.2015/a fost găsit tatăl acestuia; 20.09.2015/a fost găsită 

mama acestuia, care a indicat că X nu a locuit la adresa din cartea de identitate, locuind la 

domiciliul părinților; 10.02.2016/a fost găsită mama acestuia, 10.10.2016/a fost găsită mama 

acestuia) şi la adresa indicată în actul de identitate, care corespunde celei existente în 

evidențele Direcției pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (procese-

verbale din 10.02.2016/numita Y a declarat că l-a luat pe nepotul său în spaţiu pentru actul de 

identitate, fără a locui vreodată acolo şi 28.09.2016/nu este cunoscut pe raza localităţii) şi la 

adresa din localitatea C (proces-verbal din 09.10.2016 de executare a mandatului de aducere 

emis pe numele inculpatului/inculpatul este plecat de 3 ani în Spania, fără a se cunoaște o 

adresă exactă). 

Apelantului X i-au fost comunicate calitatea de suspect, respectiv inculpat, şi 

drepturile şi obligațiile procesuale aferente la domiciliul său din localitatea A (comunicarea 

fiind restituită cu menţiunea destinatar necunoscut) şi la domiciliul ales din localitatea B 

(semnând de primire mama acestuia). 

Apelantul a indicat, în declaraţia dată în calitate de învinuit, că nu are loc de muncă. 

Citarea numitului X pentru termenele de judecată fixate în faţa instanţei de fond din 

02.03.2017 (dovada de primire a fost semnată de mama inculpatului), 13.04.2017 (dovada de 

primire a fost semnată de mama inculpatului), 11.05.2017 şi 08.06.2017 (dovada de primire a 

fost semnată de mama inculpatului) s-a realizat la adresa de domiciliu, respectiv domiciliu 

procesual ales.  

Au fost emise şi mandate de aducere pe numele inculpatului (proces-verbal din 

30.03.2017 din care reiese că apelantul nu locuieşte în localitatea A împreună cu părinții săi, 

fiind plecat la momentul respectiv la muncă în Spania; proces-verbal din 12.04.2017/mama 

inculpatului a precizat că e plecat la muncă în Spania din octombrie 2016 şi nu ține legătura 

cu el). 

Pentru termenul de judecată din 08.06.2017, dată la care au avut loc dezbaterile, 

procedura de citare cu inculpatul s-a realizat inclusiv prin afişare la ușa instanţei.  

Nu este considerată judecată în lipsă persoana care a avut cunoştinţă despre proces şi, 

cu toate acestea, a lipsit nejustificat de la judecarea cauzei. Faptul că petentul nu a locuit 

niciodată efectiv la adresa indicată în cartea de identitate reprezintă o culpă a petentului care 

nu poate justifica redeschiderea procesului penal.  

Susţinerile apelantului că părinții săi nu au locuit vreodată la adresa din localitatea B 

sunt contrazise atât de procesele-verbale existente la dosarul de urmărire penală, cât şi de 

dovezile de primire a citațiilor emise de Judecătoria V. la judecarea cauzei în fond. 

Nu poate fi ignorat, astfel cum în mod corect a reţinut judecătorul fondului, că 

apelantul însuși a ales ca şi adresă pentru comunicarea actelor de procedură o adresă din 

România la care locuiau părinții săi, deşi conform susţinerilor sale, din cererea de 

redeschidere a procesului penal, trăia din 2007 în Spania, fiind, conform susţinerilor sale, doar 

în concediu în România şi certat cu părinții săi. 
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Eventuala necesitate a desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpat, în condiţiile 

în care asistenţă juridică nu era obligatorie în faţa instanţei sesizate cu rechizitoriu, nu 

constituie temei pentru admiterea unei cereri de redeschidere a procesului penal. 

 

6. Pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a deţine, purta şi folosi orice 

categorie de arme. Infracţiune îndreptată împotriva patrimoniului 

 

Cuprins pe materii – Drept penal. Partea generală. Pedepse. 

Indice alfabetic – Cod penal, pedeapsă complementară, pedeapsă accesorie, interzicerea 

dreptului de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme 

Temei de drept - Cod penal, art. 66 alin. 1 lit. h, art. 67, art. 65, art. 179 

 

Infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată inculpatul este o infracțiune 

îndreptată împotriva patrimoniului, iar în cauză nu s-a reținut folosirea vreunei arme 

sau obiect asimilat armelor, în accepţiunea art. 179 Cod penal. Inculpatul nu este 

posesor a unui permis de port-armă şi nici nu există vreun indiciu că intenționează să 

obţină un astfel de permis sau să îşi achiziţioneze, în viitor, vreo armă 

 

Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr. 301 din 12.04.2019 

 

Prin sentinţa penală nr. 2566/05.10.2018 pronunţată de Judecătoria Iaşi, s-a dispus 

condamnarea inculpatului X la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de 

furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 cu referire la art. 229 alin. 1 lit. b Cod penal. 

În baza art. 67 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi h Cod penal a fost stabilită 

pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor de a fi ales în autoritățile 

publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul 

autorității de stat şi dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme pe o durată de 2 

ani. 

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi h Cod penal a fost stabilită 

pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau 

în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de 

stat şi dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme. 

În baza dispoziţiilor art. 397 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 C.proc.pen., a fost respinsă 

acţiunea civilă formulată de persoana vătămată B. 

În esenţă, s-a reţinut în sarcina inculpatului X că la data de 14.08.2016, în jurul orelor 

04,00, pe timp de noapte, în timp ce persoana vătămata B se afla în sala de așteptare a stației 

CFR , odihnindu-se pe o banchetă, a sustras telefonul mobil al acesteia, marca Samsung 

Galaxy S6 Edge, lăsat nesupravegheat pe pervazul unui geam de la intrarea în sala de 

aşteptare, cauzând un prejudiciu material in suma de 3200 lei. 

Împotriva sentinţei penale, a exercitat calea ordinară de atac a apelului, inculpatul X, 

care a solicitat aplicarea unei alte modalităţi de executare a pedepsei, respectiv una 

neprivativă de libertate. 

Verificând cauza din oficiu, sub toate aspecte de fapt și de drept, în acord cu 

dispozițiile art. 417 alin. 2 din Codul de procedura penala, instanţa de control judiciar a 

apreciat că, în mod greșit şi fără a motiva, instanţa de fond a aplicat pedepsele complementară 

şi accesorie constând în interzicerea dreptului de a deţine, purta şi folosi orice categorie de 
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arme (art. 66 alin. 1 lit. h Cod penal – pedeapsă aplicată pe o perioadă de 2 ani şi art. 65 Cod 

penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. h Cod penal). 

Interzicerea dreptului de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme poate fi 

aplicată atât persoanelor care dețin permis de port armă, care nu le vor mai putea folosi în 

mod legal, cât și celor care nu dețin un astfel de permis, dar care intenționează să depună 

diligențele necesare pentru obținerea unuia. 

Stabilirea drepturilor al cărui exerciţiu este interzis de instanţă trebuie să decurgă din 

natura faptei comise, circumstanţele efective de săvârşire, pericolul potenţial sau existent ori 

circumstanţe legate de persoana infractorului, iar orice limitare trebuie să fie proporţională cu 

scopul prevenirii săvârşirii de infracţiuni. 

O pedeapsă complementară nu se poate aplica în mod abstract, raportat la considerente 

străine de circumstanțele cauzei.  

Or, infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată inculpatul este o infracțiune 

îndreptată împotriva patrimoniului, iar în cauză nu s-a reținut folosirea vreunei arme sau 

obiect asimilat armelor, în accepţiunea art. 179 Cod penal. Inculpatul nu este posesor a unui 

permis de port-armă şi nici nu există vreun indiciu că intenționează să obţină un astfel de 

permis sau să îşi achiziţioneze, în viitor, vreo armă. 

 

7. Părăsirea locului accidentului. Noţiunea de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza a 

II-a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice  

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea specială  

Indice alfabetic: Drept penal. Partea specială; rănire; părăsirea locului accidentului 

Temei de drept: art. 75 lit. b) teza a II-a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, art. 338 Cod penal 

 

Prin decizia nr. 5/2018, Î.C.C.J., Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

a statuat, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 338 alin. 1 Cod penal privind 

infracțiunea de părăsire a locului accidentului, că termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. 

b) teza a II-a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, se 

interpretează în sensul de „leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, a căror 

gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale (cel puțin o zi) ori printr-una din 

urmările prevăzute de art. 194 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din C.pen.” 

A aprecia că orice impact cu un pieton atrage de plano concluzia existenţei unui 

accident în sensul art. 338 alin. 1 Cod penal, lipsește de rațiune interpretarea realizată de 

Î.C.C.J., Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în cuprinsul deciziei nr. 

5/2018. 

 

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

309/16.04.2019  

 

Curtea a reţinut că prima instanță a realizat o apreciere justă, coerentă şi obiectivă a 

întregului material probator administrat, reținând corect situația de fapt dedusă judecăţii, în 

sensul că în jurul orelor 07,45, în localitatea A, în dreptul şcolii gimnaziale inculpatul a 

surprins şi accidentat uşor pe minorul X în vârstă de 11 ani, angajat neregulamentar în 

traversarea drumului naţional de la stânga la dreapta conducătorului auto. Minorul s-a lovit de 

aripa stângă faţă a autoturismului, apoi a căzut pe carosabil. Inculpatul a coborât din maşină şi 
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l-a întrebat pe minor dacă îl doare ceva, acesta răspunzându-i că nu îl dosare nimic şi fugind 

în curtea şcolii pentru a participa la cursuri. 

A apreciat însă instanţa de control judiciar ca fiind întemeiate criticile formulate de 

inculpat, întrucât prin decizia nr. 5/2018 Î.C.C.J., Completul pentru dezlegarea unor chestiuni 

de drept a statuat, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 338 alin. (1) din C.pen. privind 

infracțiunea de părăsire a locului accidentului, că termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) 

teza a II-a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, se 

interpretează în sensul de „leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, a căror 

gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale (cel puțin o zi) ori printr-una din urmările 

prevăzute de art. 194 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din C.pen.” 

Deşi din raportul de expertiză medico-legală nr 9491/16.03.2016 întocmit de IML Iaşi, 

rezultă că minorul a prezentat ca leziuni traumatice excoriaţii, iar leziunile traumatice s-au 

putut produce prin lovire – cădere în cadrul unui accident rutier –, pot data din data de 

14.12.2015 şi au necesitat 1- 2 zile îngrijiri medicale, Curtea a reţinut raportat la împrejurările 

concrete ale cauzei că inculpatul nu a avut reprezentarea consecinţelor produse ca urmare a 

faptului că minorul s-a lovit de aripa stângă faţă a autoturismului, apoi a căzut pe carosabil. 

În acest sens, inculpatul a coborât din maşină şi l-a întrebat pe minor dacă îl doare 

ceva, acesta răspunzându-i că nu îl doare nimic şi fugind în curtea şcolii pentru a participa la 

cursuri. 

În plus, minorul a participat la cursuri fără a invoca producerea unor leziuni ca urmare 

a incidentului în care fusese implicat, acestea fiind constatate ulterior, la câteva ore după 

accident şi constând în excoriaţii mana dreaptă, necesitând 1-2 zile de îngrijiri medicale. 

În acest context, faţă de natura leziunilor cauzate, de conduita minorului imediat după 

impact, de consecinţele concrete, obiectivate ulterior, la câteva ore de la incident, în cadrul 

consultului medical, Curtea a apreciat că, deşi inculpatul a întreprins toate demersurile 

rezonabile la momentul incidentului, coborând din maşină, discutând cu minorul care l-a 

asigurat că nu are nimic şi a fugit de la faţa locului, participând la cursurile şcolare, acesta nu 

avea posibilitatea să prevadă că incidentul a avut ca urmare rănirea minorului în sensul art. 75 

lit. b) teza a II-a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.  

A aprecia, aşa cum a făcut-o instanţa de fond, că orice impact cu un pieton atrage de 

plano concluzia existenţei unui accident în sensul art. 338 alin. (1) din C.pen, lipseşte de 

raţiune interpretarea realizată de Î.C.C.J., Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

în cuprinsul Deciziei nr. 5/2018, mai sus citată. 

Faţă de aceste considerente, Curtea a apreciat că inculpatul nu a acţionat cu vinovăţia 

prevăzută de lege, părăsind locul accidentului fără a cunoaşte sau a avea posibilitatea să 

realizeze faptul că impactul a avut ca urmare leziuni traumatice a căror gravitate este evaluată 

prin zile de îngrijiri medicale (respectiv 1-2 zile) şi a dispus achitarea acestuia sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii de părăsire a locului accidentului prev. şi ped. de art. 338 alin. 1 C.pen. 

cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a şi b C.pen. rap la disp art. 76 alin. 1 şi 3 C.pen. 

8. Teritorialitatea legii penale. Individualizarea modalităţii de executare a pedepsei. 

Amânarea aplicării pedepsei. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere  

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală  

Indice alfabetic: Drept penal. Partea generală 

- teritorialitatea legii penale 

- amânarea aplicării pedepsei 

- suspendarea executării pedepsei sub supraveghere 

Temei de drept: art. 8 C.p., art. 91 C.p., art. 83 C.p. 
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Presupusa activitate a inculpatului de determinare a unei persoane cu cetățenie 

moldovenească și ale cărei date de identitate nu le cunoaște, să îi procure un permis de 

conducere fals, s-ar fi petrecut pe teritoriul Republicii Moldova, inculpatul fiind doar 

cetăţean moldovean, astfel că legea penală română nu se aplică acestei fapte, lipsind o 

condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, împrejurare 

faţă de care singura soluţie care poate fi dispusă în cauză este a încetării procesului penal, 

potrivit art. 396 alin. 6 C.proc.pen.  

Modalitatea de individualizare judiciară a executării pedepsei, trebuie să corespundă 

imperativului realizării scopului punitiv, preventiv şi de reeducare al pedepsei.  

 

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

311/16.04.2019 

Prin sentinţa penală nr. 1/04.01.2019 pronunţată de Judecătoria Huşi s-a hotărât, 

printre altele, condamnarea inculpatul X pentru comiterea infracţiunii de instigare la fals 

material în înscrisuri oficiale, prev. și ped. de art. 47 Cod penal rap. la art. 320 alin. 1 C.pen şi 

a infracţiunii de uz de fals, prev. și ped. de art. 323 C.pen.  

Pentru a hotărî astfel, Judecătoria Huşi a reţinut că la data de 03.01.2018, ora 21,00, 

inculpatul s-a prezentat în P.T.F. Albița, pe sensul de intrare în România, la volanul 

autoturismului marca Mercedes cu numărul de înmatriculare german, iar la controlul de 

frontieră a prezentat un permis de conducere cu numărul 149400086, număr hologramă 

138880, eliberat de autoritățile din Republica Moldova la data de 22.06.2012, valabil pentru 

categoria B. În urma examinării acestui document, s-a stabilit că nu îndeplinește condițiile de 

formă și fond ale unui document autentic, acesta fiind fals total. 

Inculpatul, prin motivele de apel formulate, a criticat, condamnarea lui, cetăţean al 

Republicii Moldova, pentru săvârşirea infracţiunii de „instigare la fals material în înscrisuri 

oficiale”, întrucât s-a încălcat principiul teritorialităţii legii penale române prevăzut de art. 8 

C.pen. Totodată a apreciat că sentinţa penală atacată este netemeinică în ceea ce priveşte 

modalitatea de executare a pedepsei, respectiv executarea în regim de detenţie a pedepsei. 

Curtea a apreciat că este întemeiată critica de nelegalitate formulată de inculpat cu 

privire la infracţiunea de instigare la fals material în înscrisuri oficiale, prev. şi ped. de art. 47 

C.pen. raportat la art. 320 alin. 1 C.pen. câtă vreme potrivit art. 8 C.pen., legea penală română 

se aplică infracţiunilor săvârșite pe teritoriul României. 

Din situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu dar şi de către instanţa de fond rezultă că 

presupusa activitate a inculpatului de determinare a unei persoane cu cetățenie moldovenească 

și ale cărui date de identitate nu le cunoaște, să-i procure un permis de conducere fals, s-ar fi 

petrecut pe teritoriul Republicii Moldova, inculpatul fiind doar cetăţean moldovean, astfel că 

este evident că legea penală nu se aplică acestei fapte, lipsind o condiţie prevăzută de lege, 

necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, împrejurare faţă de care singura soluţie 

care poate fi dispusă în cauză este aceea a încetării procesului penal, potrivit art. 396 alin. 6 

C.proc.pen.  

Curtea a apreciat că individualizarea judiciară a pedepsei aplicate inculpatului pentru 

săvârşirea infracţiunii de uz de fals s-a făcut în mod temeinic de către instanţa de fond care a 

ţinut cont în mod global de criteriile generale prev. de art. 74 C.pen., neexistând împrejurări 

care să impună reducerea cuantumului pedepsei care trebuie să aibă caracter punitiv şi să 

asigure reformarea conduitei inculpatului, în raport de valorile sociale lezate. 

În ceea ce priveşte modalitatea de individualizare judiciară a executării pedepsei, 

Curtea a apreciat că aceasta trebuie să corespundă imperativului realizării scopului punitiv, 

preventiv şi de reeducare al pedepsei.  
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Faţă de lipsa de antecedente penale ale inculpatului, faţă de vârsta sa, de gradul de 

integrare socială, de conduita procesuală sinceră adoptată încă de la urmărirea penală, Curtea 

apreciază că nu se justifică executarea pedepsei în regim de detenţie, impunându-se 

suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. 

Amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aplicarea pedepsei, solicitate de către 

inculpat nu pot fi dispuse în cauză având în vedere gravitatea faptei, contextul în care a fost 

săvârşită, inculpatul fiind surprins de polițiștii de frontieră din România, permisul fals fiind 

folosit pentru a trece frontiera, în calitate de şofer, deşi, în lipsa permisului de conducere nu 

avea acest drept. Or, această conduita infracţională adoptată de către inculpat nu poate fi 

apreciată ca reprezentând o infracţiune de gravitate redusă. 

 

9. Întreruperea executării pedepsei  

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Executarea hotărârilor penale.  

Indice alfabetic: Drept procesual penal: întreruperea executării pedepsei 

Temei de drept: art. 592 alin. (1) C.proc.pen. cu referire la art. 589 alin. (1) lit. a) 

C.proc.pen., art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

 

În soluționarea cererii de întrerupere a executării pedepsei trebuie avute în vedere 

criteriile stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materie pentru a se stabili 

dacă există o incompatibilitate între starea de sănătate a condamnatului, respectiv 

tratamentele pe care aceasta le impune și condițiile de detenție pentru ca persoana privată de 

libertate să nu fie supusă la suferințe de o intensitate ce depășește nivelul inevitabil de 

suferință inerent detenției. 

 

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

61/5.06.2019  

 

Prin sentinţa penală nr. 678/23.05.2019 pronunţată de Tribunalul I., s-a dispus 

întreruperea executării pedepsei de 3 ani şi 10 luni închisoare aplicată petentului-condamnat 

X prin sentinţa penală nr. 176/27.03.2018 a Tribunalului Dolj, pe o durată de 3 luni, calculată 

începând cu data rămânerii definitive hotărârii. 

În temeiul art. 592 alin. 2 C.proc.pen. cu referire la art. 590 alin. 1 C.proc.pen., s-a 

stabilit ca, pe durata întreruperii executării penale, petentul-condamnat X să respecte o serie 

de obligaţii. 

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul I. a reţinut că deşi în cauză cele două condiţii 

prevăzute de art. 592 raportat la art. 589 alin. 1 lit. a C.proc.pen. nu sunt îndeplinite 

cumulativ, întrucât concluziile raportului de expertiză medico-legală stabilesc că afecţiunile 

de care suferă condamnatul pot fi tratate în regim de detenţie, în carul reţelei sanitare a 

ministerului sănătăţii, cu asigurarea pazei permanente, în contextul gravităţii severe a 

afecţiunilor de care suferă petentul aprecierea instanţei asupra oportunităţii acordării 

întreruperii executării pedepsei pe o perioadă determinată trebuie să fie una lipsită de 

rigiditate, din perspectiva unei abordării individuale a situaţiei medicale a petentului, starea 

precară de sănătate a acestuia fiind percepută în mod direct de instanţa de judecată, la acest 

moment instanţa constatând existenţa unei situaţii de incompatibilitate între starea sănătăţii 

petentului şi condiţiile locului unde execută pedeapsa, primând în opinia instanţei respectarea 

demnităţii umane(sens în care s-a pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 

cauza Stettner contra Poloniei din 24.03.2015).  
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A reţinut totodată că lăsarea în libertate a condamnatului, faţă de natura faptei pentru 

care s-a dispus condamnarea sa (acesta fiind condamnat pentru comiterea unei infracţiuni de 

evaziune fiscală, în primă instanţă executarea pedepsei aplicate fiind dispusă sub 

supraveghere, situaţie schimbată în calea de atac a apelului unde instanţa de control judiciar a 

dispus executarea pedepsei în regim de detenţie), nu rezultă în mod evident că prezintă pericol 

concret pentru ordinea publică, în condițiile în care instanța va dispune ca pe durata 

întreruperii executării penale, petentul-condamnat să respecte anumite obligaţii a căror 

nerespectare va conduce imediat la revocarea întreruperii executării pedepsei. 

Împotriva acestei sentinţe penale, a declarat contestaţie Parchetul de pe lângă 

Tribunalul I., apreciind că se impune respingerea cererii de întrerupere a executării pedepsei. 

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța de control judiciar a reamintit că 

România a fost sancționată pentru aplicarea formalistă a normelor care reglementează 

întreruperea executării pedepselor, constatându-se că a fost încălcat art. 3 din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului, sens în care se impune a fi avută în vedere hotărârea 

pronunțată la 28 noiembrie 2017 în Cauza Dorneanu împotriva României (Cererea nr. 

55089/13), definitivă la 28.02.2018. 

În raport de criteriile statuate de instanța europeană, Curtea de apel a apreciat că nu 

există o amenințare a protecției sociale prin punerea în libertate a condamnatului, ținând 

seama de starea de sănătate a acestuia. În plus, Curtea a reținut că acesta nu este recidivist, 

sancțiunea relativ ușoară pe care o execută fiind stabilită pentru săvârșirea unui concurs de 

infracțiuni de natură economică, fără violență, din care a executat deja aproximativ o pătrime. 

De asemenea, condamnatul a dat dovadă de bună purtare de-a lungul procesului, accesând 

procedura recunoașterii învinuirii, pe parcursul detenției a adoptat un comportament adecvat, 

nefiind sancționat și participând la programe specifice de reeducare organizate în cadrul 

penitenciarului. În aceste condiții, inclusiv din cauza stării sale de sănătate, riscul de recidivă 

nu poate fi decât minim. 

Din perspectiva condițiilor şi procedurilor concrete de administrare a tratamentelor 

prescrise, Curtea a reținut că persoana privată de libertate suferă de multiple afecțiuni; pentru 

majoritatea dintre acestea a primit tratament medicamentos, iar hemodializa se efectuează sub 

regim de pază permanentă în rețeaua Ministerului Sănătății. 

Condamnatul execută pedeapsa în regim semideschis, iar în intervalul 25.10.2018-

03.06.2019 a executat 21 zile în condiții necorespunzătoare. La data de 04.06.2019, deținutul 

executa pedeapsa în condiții corespunzătoare, fiind cazat în infirmeria locului de deținere.  

De la data soluționării cauzei în primă instanță, condamnatul a fost internat în perioada 

29-31 mai 2019, ar fi suferit un preinfarct, existând și posibilitatea unui infarct după cum 

rezultă din informațiile comunicate instanței de control judiciar. 

„Art. 3 din Convenție impune statului obligația pozitivă de a se asigura că orice 

prizonier este deținut în condiții care sunt compatibile cu respectarea demnității umane și că 

modalitățile de executare a măsurii nu îl supun pe acesta unei suferințe sau unei încercări de o 

intensitate care să depășească nivelul inevitabil de suferință inerent detenției” (Cauza 

Dorneanu împotriva României). 

Curtea a apreciat că toate aceste afecțiuni de care suferă condamnatul, condițiile şi 

procedurile necesare pentru a urma tratamentele medicale recomandate în regim de detenție 

sunt de natură a supune persoana privată de libertate la suferințe de o intensitate ce depășește 

nivelul inevitabil de suferință inerent detenției.  

Potrivit art. 1 alin. (2) C.proc.pen. „normele de procedură penală urmăresc asigurarea 

exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părţilor şi ale 

celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituţiei, 

ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii 
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Europene în materie procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la 

drepturile fundamentale ale omului la care România este parte.” 

În consecință, luând în considerarea criteriile stabilite de Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, există o incompatibilitate între starea de sănătate a condamnatului, 

respectiv tratamentele pe care aceasta le impune și condițiile de detenție, soluția primei 

instanțe de interpretare a normelor naționale în lumina jurisprudenței CEDO și de încuviințare 

a întreruperii executării pedepsei fiind legală și temeinică. 

Pentru considerentele expuse, Curtea de Apel a respins ca nefondată contestaţia 

formulată de parchet. 

 

 


