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1. Abuz de încredere. Abuz în serviciu 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. 

Temei de drept: art. 297 C.p., art. 238 C.pen. 

 

Dată fiind calitatea de administrator al asociației de proprietari, inculpatul a deţinut 

documentele financiar-contabile ale asociației, iar după încetarea mandatului de administrator, 

fiind în posesia lor, a refuzat restituirea acestor documente, deși nu ar mai fi fost îndreptățit să le 

dețină, faptă care întruneşte elementele infracțiunea de „abuz de încredere”, prevăzută de art. 

238 C.pen. şi nu ale infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 C.pen. 

 

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

1045/30.12.2019 

 

Prin sentinţa penală nr. 699/20.03.2019, pronunţată de Judecătoria Iaşi, s-au hotărât 

următoarele: 

„În baza art. 396 alin. (5) C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I achită pe 

inculpatul I.C., pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, 

prev. de art. 246, alin. 1 C.pen. din 1969 rap. la art. 258 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 din 

noul C.pen.. 

În baza art. 25 alin. 5 C.proc.pen, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de asociația 

de proprietari.” 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:  

Raportat la situaţia de fapt expusă, în speţă, nu sunt întrunite elementele constitutive ale 

infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246, alin. 1 C.pen. 

1969 rap. la art. 258 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 N.C.pen., pentru următoarele considerente. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 246 C.pen. 1969, constituie infracţiunea de abuz în 

serviciu contra intereselor persoanelor, fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor 

sale de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi cauzează prin 

aceasta o vătămare intereselor legale ale unei persoane. 

Potrivit art. 147 C.pen. 1969 alin. 1 prin funcţionar public se înţelege orice persoană care 

exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de 

orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă art. 145. 

Alineatul 2 al aceluiași articol prevede că prin funcţionar se înţelege persoana menţionată în alin. 

1, precum şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât 

cele prevăzute în acel alineat. 

Prin urmare, pentru a se putea reţine întrunirea elementelor constitutive ale acestei 

infracţiuni este necesară stabilirea, în mod neîndoielnic, a împrejurării că inculpatul avea calitatea 

de funcționar public la momentul comiterii faptei, neîndeplinirea actului sau îndeplinirea acestuia 

în mod defectuos să intră în atribuțiile de serviciu ale funcționarului public precum și existența 

unei vătămări a intereselor legale ale unei persoane. 

Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât infracţiunea pentru care s-a pus în 

mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului este o infracţiune de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, raţiunea incriminării unor astfel de fapte fiind tocmai aceea de a asigura corectitudinea 

funcţionarilor în îndeplinirea raporturilor de muncă. 

Prin Decizia nr. 405/2016, Curtea constituțională a stabilit că dispoziţiile art. 246 alin. (1) 

din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în 
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care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte 

prin încălcarea legii.  

În cauza dedusă analizei de față, conduita imputată inculpatului din perspectiva săvârșirii 

infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 C.pen. din 1969 rap. 

la art. 258 C.pen. din 1969 are în vedere nerestituirea documentelor financiar contabile însușite pe 

nedrept în noaptea de 23.01.2012, menționate în adresa nr. 35/03.02.2012 (registru de casă cu 

documente justificative, cotoare chitanţiere, registre evidenţă fond reparaţii registre inventar, etc.) 

evidenţiate şi în procesul verbal de predare-primire semnat de acesta la data de 20.01.2012). 

Instanţa reţine, în prealabil, că inculpatul îşi desfăşura activitatea în temeiul unui contract 

individual de muncă, nr. 284 din data de 27.01.2011, astfel la momentul pătrunderi în sediul 

asociației, în noaptea de 22/23.01.2012, inculpatul avea calitatea de administrator. 

Potrivit dispozițiilor art. 36 lit. a) și b) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, administratorul, persoană fizica sau juridică, 

are, în principal următoarele atribuții:  

a) prestarea serviciilor în mod profesional; 

b) gestionarea bunurilor materiale și a fondurilor bănești; 

c) efectuarea formalităților necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii 

pentru exploatarea și întreținerea clădirii, derularea și urmărirea realizării acestor contracte;  

d) asigurarea cunoașterii și respectării regulilor cu privire la proprietatea comuna; 

e) gestionarea modului de îndeplinire a obligațiilor cetățenești ce revin proprietarilor în 

raport cu autoritățile publice. 

Potrivit fişei postului, anexă a contractului individual de muncă al inculpatului, rezultă că, 

pe parcursul desfăşurării atribuţiilor de serviciu, acesta avea ca şi responsabilităţi permanente 

atribuţii de întocmire şi păstrare a evidenţelor contabile şi a registrelor asociaţiei, respectiv, 

registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrul pentru 

evidenţa fondului de rulment, registrul pentru evidenţa sumelor speciale, registrul pentru evidenţa 

fondului de penalizări precum şi obligaţia de a prezenta rapoartele şi documentele necesare 

verificării financiar contabile la solicitarea comitetului executiv sau a comisiei de cenzori. 

Instanța constată că în nici cadrul contractului individual de muncă și nici în procesul-

verbal din data de 20.01.2012, încheiat între casiera asociaţiei de proprietari dna Y. şi 

administratorul inculpat, prin care i-au fost predate respectivele documente inculpatului, nu se 

prevede obligativitatea ținerii documentelor asociației în sediul acesteia. Astfel, inculpatului, în 

calitatea sa de administrator, nu i se poate imputa încălcarea unei atribuții de serviciu prin faptul 

că a luat respectivele documente din sediul asociației și le-a dus la domiciliul său. Totodată, nici 

Legea 230/2007 nu impune maniera în care administratorul asociației trebuie să gestioneze 

bunurile materiale și fondurile asociației și nici modalitatea de păstrare a evidențelor contabile.  

În continuare, instanța reține că la data de 26.01.2012 contractul de muncă al inculpatului a 

încetat în baza deciziei nr. 25. Astfel, instanța constată că la momentul notificării, prin adresa nr. 

54/10.02.2012 de către asociaţia de proprietari, notificare prin care i s-a pus în vedere inculpatului 

ca până la data de 15.02.2012 să returneze toate documentele luate în noaptea de 23.01.2012, 

inculpatul nu mai deținea funcția de administrator.  

Data săvârșirii infracțiunii se analizează în raport cu momentul comiterii faptei, avându-se 

în vedere, dispozițiile art. 144 C.pen. din 1969 care prevede că „prin săvârşirea unei infracţiuni sau 

comiterea unei infracţiuni se înţelege săvârşirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepseşte 

ca infracţiune consumată sau ca tentativă, precum şi participarea la comiterea acestora ca autor, 

instigator sau complice”. 

Astfel, în ceea ce privește consumarea infracțiunii, instanța reține că aceasta are loc la data 

expirării termenului acordat inculpatului, prin adresa nr. 54/10.02.2012, pentru restituirea 

documentelor financiar contabile însușite pe nedrept în noaptea de 23.01.2012, menționate în 

adresa nr. 35/03.02.2012, respectiv data de 15.02.2012. Având în vedere aceste considerente, 
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instanța constată că la data comiterii faptei inculpatul nu mai deținea calitatea de funcționar public, 

calitate cerută de textul incriminator.  

În consecință, instanța reține că, dacă făptuitorul nu are calitatea de funcționar public, în 

sensul legii penale, la data comiterii faptei, nu se poate reține, în sarcina sa, săvârșirea infracțiunii 

de abuz în serviciu.  

În ceea ce privește urmarea imediată a infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor 

persoanelor, aceasta constă în cauzarea unei vătămări a intereselor legale ale unei persoane. 

Raportat la cauza de față, instanța constată că nu s-a dovedit nicio vătămare a asociației de 

proprietari întrucât din probatoriul administrat în cauză, respectiv declarațiile martorilor, 

declarațiile inculpatului, procesul verbal de percheziție, precum și proces verbal de vizionare a 

înregistrărilor captate de camerele de supraveghere, nu s-a stabilit cu exactitate ce documente au 

fost sustrase de către inculpat, astfel încât lipsa acestora să cauzeze o imposibilitate de a ţine o 

evidenţă contabilă continuă. Totodată, asociația de proprietari nu a dovedit în ce mod lipsa 

documentelor sustrase de către inculpat au cauzat o vătămare. Astfel, instanța reține că în lipsa 

unei vătămări nu poate fi reținută infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, 

condiție cerută de textul incriminator. 

Prin urmare, având în vedere considerentele expuse, din moment ce inculpatul nu avea la 

data comiterii faptei calitatea de funcționar public, calitate cerută de textul incriminator, precum și 

faptul că nu s-a dovedit existența unei vătămări a persoanei vătămate, instanța constată că, în 

cauză, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu contra 

intereselor persoanelor”, prevăzută de art. 246 C.pen., raportat la art. 258 C.pen. de la 1969. 

Împotriva sentinţei penale mai sus redate, au declarat apel Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Iaşi, inculpatul şi partea civilă asociaţia de proprietari. 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi a criticat sentinţa penală pronunţată de instanţa de 

fond sub aspectul netemeiniciei soluţiei de achitare a inculpatului. 

Partea civilă asociaţia de proprietari a criticat faptul că, în mod greşit, instanţa de fond a 

dispus achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor 

persoanelor în baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen. şi a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă. 

Inculpatul I.C. a solicitat achitarea în conformitate cu dispoziţiile art. 396 alin. 5 

C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a), c) pentru acuzaţia de a fi săvârşit infracţiunea de abuz 

în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art. 264 alin. 1 C.pen. 1969 raportat la art. 

258 C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. 

Examinând actele şi lucrările cauzei, prin prisma motivelor de apel invocate, dar şi din 

oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, în limitele prevăzute de art. 417 alin. 1 şi 2 

C.proc.pen., curtea de apel constată următoarele:  

Analizând sentinţa instanţei de fond, din perspectiva principiilor mai sus menţionate, 

Curtea reţine că judecătorul fondului, deşi a reţinut, în esenţă, în mod just situaţia de fapt, pe baza 

materialului probator administrat în cauză, totuşi a apreciat în mod greşit că fapta imputată 

inculpatului nu este prevăzută de legea penală din moment ce inculpatul nu avea la data comiterii 

faptei calitatea de funcționar public, calitate cerută de textul incriminator, precum și faţă de faptul 

că nu s-a dovedit existența unei vătămări a persoanei vătămate.  

Realizând propria evaluare a materialului probator, respectiv declaraţiile martorului M., 

care a arătat că, la data de 20.01.2012, s-a făcut un proces-verbal prin care i-au fost predate actele 

inculpatului, administratorului blocului, acte ce au fost luate și duse la inculpat acasă, ziua, 

martorul susținând că acestea nu au fost furate, ci predate pe bază de proces-verbal, coroborate cu 

declaraţiile martorului P. care a declarat faptul că inculpatul a luat din asociație niște acte fără 

nicio aprobare de la nicio persoană, acesta neștiind unde sunt actele, presupunând că la inculpat 

acasă, declaraţii care se coroborează cu susţinerile inculpatului însuşi care a arătat în faţa instanţei 

de apel că documentele au fost duse la domiciliul său, Curtea reţine că, dată fiind calitatea de 

administrator al asociației de proprietari, inculpatul a deţinut documentele financiar-contabile ale 
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asociației, iar după încetarea mandatului de administrator, fiind în posesia lor, a refuzat restituirea 

acestor documente, deși nu ar mai fi fost îndreptățit să le dețină. 

Nu pot fi primite susţinerile inculpatului, dar şi ale martorilor C., T., O. în sensul că 

documentele ar fi fost transmise către un expert câtă vreme nu se cunoaşte numele expertului, 

astfel încât să poată fi verificate aceste susţineri, nu s-a întocmit vreo expertiză iar inculpatul 

însuşi admite că documentele s-au aflat la domiciliul. 

În plus varianta potrivit căreia martorul C. i-ar fi cerut cheia de la apartament în vederea 

ridicării documentelor nu este confirmată nici măcar de martor însuşi. 

În acest context, corecta încadrare juridică a faptei este în infracțiunea de „abuz de 

încredere”, prevăzută de art. 213 alin. 1 C.pen. din 1968 (art. 238 C.pen.), sub forma refuzului de a 

restitui documentele ce i-au fost încredinţate, sens în care s-a dispus schimbarea încadrării juridice 

a faptei cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul întocmit 

de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași în dosarul nr. 1893/P/2012 din infracțiunea de abuz în 

serviciu, prevăzută de art. 246 alin. 1 C.pen. din 1969, raportat la art. 258 C.pen., în infracțiunea 

de abuz de încredere, prevăzută de art. 213 alin. 1 C.pen. din 1968 (art. 238 C.pen.), prin 

încheierea din data de 23.09.2019. 

Ulterior, la termenul din 21.10.2019 reprezentantul legal al părţii civile a declarat că 

înţelege să formuleze plângere prealabilă, împotriva inculpatului, conform art. 386 alin. 2 

C.proc.pen. 

În consecinţă, faţă de dispoziţiile art. 396 alin. 2 C.proc.pen. se impune condamnarea 

inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere prevăzută şi pedepsită de art. 238 

C.pen., aplicarea legii penale noi fiind mai favorabilă inculpatului. 

 

2. Infracţiunea de înşelăciune 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Infracţiunea de înşelăciune 

Temei de drept: art. 244 C.pen. 

 

Infracțiunea de înșelăciune. Săvârșirea unei acțiuni de inducere în eroare a persoanei 

vătămate și producerea unei pagube materiale în patrimoniul acesteia fără însă să existe legătura 

de cauzalitate între acțiune și urmarea produsă cu consecința reținerii formei tentate a 

infracțiunii de înșelăciune. 

Curtea de Apel Iași, Secția penală și pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 722/03.10.2019 

 

Prin sentința penală nr. 1669/2019 din 19.06.2019, pronunţată de Judecătoria Iași, s-a 

dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul 

M.C.I din infracțiunea de înşelăciune în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 244 alin. 

(1) şi (2) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 41 alin. 1 C.pen. în infracțiunea de 

tentativă la înşelăciune prev. de art. 32 alin. 1 C.pen., rap. la 244 alin. (1) şi (2) C.pen., cu 

aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.. 

Totodată s-a dispus încetarea procesului penal împotriva inculpaţilor ca urmare a încheierii 

unui acord de mediere cu persoanele vătămate, fiind condamnaţii inculpaţii N.G şi M.C.I la o 

pedeapsă de 4 ani închisoare, respectiv 1 an şi 8 luni închisoare săvârşirea infracţiunii de 

înşelăciune (9 acte materiale) prev. de art. 244 alin. 1, 2 C.pen. raportat la art. 35 alin. 1 C.pen. şi 

art. 41 alin. 1 C.pen., respectiv tentativă la înșelăciune prev. de art. 32 alin. 1 C.pen., rap. la 244 

alin. (1) și (2) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. și cu aplicarea art. 396 alin. (10) 

C.proc.pen. 

Prin actul de sesizare s-a reţinut că:  
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A) Inculpatul N.G. 

1. În ziua de 08.02.2018 în jurul orei 15:20, după o înţelegere prealabilă cu inculpatul 

Ș.B.G., a apelat persoana vătămată I.V., pe telefonul fix şi, prin folosirea de nume şi calităţi 

mincinoase – fiica persoanei vătămate, medic, i-a prezentat ca adevărată o faptă mincinoasă, 

respectiv că fiica sa a avut un accident rutier şi necesită o operaţie urgentă, inducând în eroare 

persoana vătămată şi convingând-o să îi predea inculpatului Ș.B.G., care s-a deplasat la locuinţa 

persoanei vătămate şi s-a prezentat ca fiind angajat la casa de asigurări de sănătate, suma de 

10.000 lei. 

2. În ziua de 08.01.2018, în jurul orei 10:05, după o înţelegere prealabilă cu inculpatul 

R.P., a apelat persoana vătămată G.A., pe telefonul fix și apoi pe telefonul mobil şi, prin folosirea 

de nume şi calităţi mincinoase – fiica persoanei vătămate, medic, i-a prezentat ca adevărată o faptă 

mincinoasă, respectiv că fiica sa a avut un accident rutier şi necesită o operaţie urgentă, inducând 

în eroare persoana vătămată şi convingând-o să îi predea inculpatului R.P., care s-a deplasat pe 

Bld. Independenței nr.1, în faţa Spitalului „Sfântul Spiridon” Iaşi şi s-a prezentat ca fiind trimis de 

medic, suma de 12.000 lei. 

3. În ziua de 08.01.2018, în jurul orei 13:10, după o înţelegere prealabilă cu inculpatul 

R.P., a apelat persoana vătămată S.A., pe telefonul fix şi, prin folosirea de nume şi calităţi 

mincinoase – fiica persoanei vătămate, medic, i-a prezentat ca adevărată o faptă mincinoasă, 

respectiv că fiica sa a avut un accident rutier şi necesită o operaţie urgentă, inducând în eroare 

persoana vătămată şi convingând-o să îi predea inculpatului R.P., care s-a deplasat la locuinţa 

persoanei vătămate, suma de 12.000 lei, bani pe care însă persoana vătămată nu i-a mai înmânat. 

4. În ziua de 10.01.2018, în jurul orei 10:00, după o înţelegere prealabilă cu inculpatul 

R.P., a apelat persoana vătămată R.A., pe telefonul fix şi, prin folosirea de nume şi calităţi 

mincinoase – nora persoanei vătămate, medic, i-a prezentat ca adevărată o faptă mincinoasă, 

respectiv că nora sa a avut un accident rutier şi necesită o operaţie urgentă, inducând în eroare 

persoana vătămată şi convingând-o să îi predea inculpatului R.P., care s-a deplasat la locuinţa 

persoanei vătămate şi s-a prezentat ca fiind angajat la casa de asigurări de sănătate, sumele de 

1000 euro şi 4000 lei (echivalentul a 8.650 lei). 

5. În ziua de 11.01.2018, în jurul orei 11:00, după o înţelegere prealabilă cu inculpatul 

R.P., a apelat persoana vătămată P.C., pe telefonul fix şi, prin folosirea de nume şi calităţi 

mincinoase – fiica persoanei vătămate, medic, i-a prezentat ca adevărată o faptă mincinoasă, 

respectiv că fiica sa a avut un accident rutier şi necesită o operaţie urgentă, inducând în eroare 

persoana vătămată şi convingând-o să îi predea inculpatului R.P., care s-a deplasat la locuinţa 

persoanei vătămate şi s-a prezentat ca fiind trimis de medic, suma de 3.500 lei. 

6. În ziua de 16.01.2018, în jurul orei 12:00, după o înţelegere prealabilă cu inculpatul 

R.P., a apelat persoana vătămată V.G., pe telefonul fix şi, prin folosirea de nume şi calităţi 

mincinoase – fiica persoanei vătămate, medic, i-a prezentat ca adevărată o faptă mincinoasă, 

respectiv că fiica sa a avut un accident rutier şi necesită o operaţie urgentă, inducând în eroare 

persoana vătămată şi convingând-o să îi predea inculpatului R.P., care s-a deplasat la locuinţa 

persoanei vătămate şi s-a prezentat ca fiind trimis de medic, suma de 6.000 lei. 

7. În ziua de 20.01.2018, în jurul orei 09:00, după o înţelegere prealabilă cu inculpaţii 

M.C.-I. şi R.P., a apelat persoana vătămată R.M., pe telefonul fix şi, prin folosirea de nume şi 

calităţi mincinoase – fiul persoanei vătămate, medic, managerul unui spital din Suedia, i-a 

prezentat ca adevărată o faptă mincinoasă, respectiv că fiul său a avut un accident rutier şi necesită 

o operaţie urgentă, inducând în eroare persoana vătămată şi convingând-o să îi predea inculpatului 

R.P., care s-a deplasat la locuinţa persoanei vătămate şi s-a prezentat ca fiind trimis de medic, 

sumele de 100 euro, 200 lire şi 800 lei. 

8. În ziua de 07.02.2018, în jurul orei 13:00, după o înţelegere prealabilă cu inculpaţii 

M.C.-I. şi Ș.B.G., a apelat persoana vătămată A.-A.M., pe telefonul fix şi, prin folosirea de nume 

şi calităţi mincinoase – ginerele persoanei vătămate, medic, i-a prezentat ca adevărată o faptă 
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mincinoasă, respectiv că ginerele său a avut un accident rutier şi necesită o operaţie urgentă, 

inducând în eroare persoana vătămată şi convingând-o să îi predea inculpatului Ș.B.G., care s-a 

deplasat la locuinţa persoanei vătămate şi s-a prezentat ca fiind trimis de medic, suma de 9.600 lei. 

9. În ziua de 08.02.2018, între orele 09:00-13:00, după o înţelegere prealabilă cu inculpaţii 

Ș.B.G. şi R.P., a apelat persoana vătămată D.G., pe telefonul fix şi, prin folosirea de nume şi 

calităţi mincinoase – fratele persoanei vătămate, medic şi reprezentant de la casa de asigurări, i-a 

prezentat ca adevărată o faptă mincinoasă, respectiv că fratele său a avut un accident rutier şi 

necesită o operaţie urgentă, inducând în eroare persoana vătămată şi convingând-o să le predea, în 

două tranşe, inculpaţilor Ș.B.G. şi R.P., care s-au deplasat la locuinţa persoanei vătămate şi s-au 

prezentat ca fiind trimişi de medic, sumele de 10.000 lei şi 4.300 lei. 

10. În ziua de 05.02.2018, în jurul orei 09:00, după o înţelegere prealabilă cu inculpatul 

M.C.-I., a apelat persoana vătămată L.V., pe telefonul fix şi, prin folosirea de nume şi calităţi 

mincinoase – fiul persoanei vătămate, medic, i-a prezentat ca adevărată o faptă mincinoasă, 

respectiv că fiul său a avut un accident rutier şi necesită o operaţie urgentă, inducând în eroare 

persoana vătămată şi convingând-o să remită suma de 7.000 lei, bani pe care însă persoana 

vătămată nu i-a mai înmânat. 

11. În ziua de 08.02.2018, în jurul orei 14:20, după o înţelegere prealabilă cu inculpatul 

M.C.-I., a apelat persoana vătămată G.L., pe telefonul fix și pe telefonul mobil şi, prin folosirea de 

nume şi calităţi mincinoase – fiica persoanei vătămate, medic, reprezentant de la casa de asigurări, 

i-a prezentat ca adevărată o faptă mincinoasă, respectiv că fiica sa a avut un accident rutier şi 

necesită o operaţie urgentă, inducând în eroare persoana vătămată şi convingând-o să remită, prin 

depunere în cont, suma de 3000 euro şi 6000 lei, persoana vătămată remiţând însă doar suma de 1 

leu. 

B)Inculpatul M.C.I.: 

1. În ziua de 20.01.2018, în jurul orei 09:00, după o înţelegere prealabilă cu inculpaţii N.G. 

şi R.P., a apelat persoana vătămată R.M., pe telefonul fix şi, prin folosirea de nume şi calităţi 

mincinoase – fiul persoanei vătămate, ambasadorul României în Suedia, i-a prezentat ca adevărată 

o faptă mincinoasă, respectiv că fiul său a avut un accident rutier şi necesită o operaţie urgentă, 

inducând în eroare persoana vătămată şi convingând-o să îi predea inculpatului R.P., care s-a 

deplasat la locuinţa persoanei vătămate şi s-a prezentat ca fiind trimis de medic, sumele de 100 

euro, 200 lire şi 800 lei. 

2. În ziua de 07.02.2018, în jurul orei 13:00, după o înţelegere prealabilă cu inculpaţii N.G. 

şi Ș.B.G., a apelat persoana vătămată A.-A.M., pe telefonul fix cu numărul 0232/411.847 şi, prin 

folosirea de nume şi calităţi mincinoase – ginerele persoanei vătămate, reprezentant al casei de 

asigurări, i-a prezentat ca adevărată o faptă mincinoasă, respectiv că ginerele său a avut un 

accident rutier şi necesită o operaţie urgentă, inducând în eroare persoana vătămată şi convingând-

o să îi predea inculpatului Ș.B.G., care s-a deplasat la locuinţa persoanei vătămate şi s-a prezentat 

ca fiind trimis de medic, suma de 9.600 lei. 

3. În ziua de 05.02.2018, în jurul orei 09:00, după o înţelegere prealabilă cu inculpatul 

N.G., a apelat persoana vătămată L.V., pe telefonul fix şi, prin folosirea de nume şi calităţi 

mincinoase – fiul persoanei vătămate, medic, i-a prezentat ca adevărată o faptă mincinoasă, 

respectiv că fiul său a avut un accident rutier şi necesită o operaţie urgentă, inducând în eroare 

persoana vătămată şi convingând-o să remită suma de 7.000 lei, bani pe care însă persoana 

vătămată nu i-a mai înmânat. 

4. În ziua de 08.02.2018, în jurul orei 14:20, după o înţelegere prealabilă cu inculpatul 

N.G., a apelat persoana vătămată G.L., pe telefonul fix și pe telefonul mobil şi, prin folosirea de 

nume şi calităţi mincinoase – fiica persoanei vătămate, medic, reprezentant de la casa de asigurări, 

i-a prezentat ca adevărată o faptă mincinoasă, respectiv că fiica sa a avut un accident rutier şi 

necesită o operaţie urgentă, inducând în eroare persoana vătămată şi convingând-o să remită, prin 
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depunere în cont, suma de 3000 euro şi 6000 lei, persoana vătămată remiţând însă doar suma de 1 

leu. 

Împotriva sentinţei anterior menţionate, în termen legal, Ministerul Public – Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Iași şi inculpații Ș.B.G. și M.C.-I. au promovat calea ordinară de atac a 

apelului. 

Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a criticat hotărâre apelată atât 

sub aspectul legalității, criticile formulate vizând schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în 

sarcina inculpatului M.C.-I., modalitatea de soluţionare a laturii civile şi sub aspectul temeiniciei, 

critica vizând cuantumul pedepsei aplicate inculpatului Ș.B.G.. 

În motivele scrise de apel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a arătat că în sarcina 

inculpaţilor s-a reţinut, în esenţă, comiterea mai multor acte materiale de înşelăciune comise prin 

metoda cunoscută sub denumirea „accidentul”, astfel : inculpatul N.G. - 11 acte materiale, 

inculpatul M.C.-I. - 4 acte materiale şi inc. Ș.B.G. 3 acte materiale.  

Se arată că în cursul judecăţii inculpaţii au încheiat acorduri de mediere cu unele dintre 

persoane vătămate, astfel încât în sarcina inculpaţilor M. şi Ș.B.G. a fost reţinută forma simplă a 

infracţiunii de înșelăciune, în cazul inculpatului M. fiind schimbată încadrarea juridică din 

infracţiunea consumată, în tentativă la aceeaşi infracţiune. 

Apelantul Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași consideră că schimbarea încadrării 

juridice nu este justificată deoarece în cauză a fost înregistrată o pagubă în dauna persoanei 

vătămate G.L., chiar dacă aceasta este minimă (1 leu) și diferă semnificativ de prejudiciul urmărit 

de inculpat prin actele de inducere în eroare. 

Elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune au fost întrunite în cazul acţiunilor 

întreprinse de inculpat asupra persoanei vătămate G.L. atât în privinţa laturii obiective cât şi sub 

aspect subiectiv. 

Astfel, solicită a se avea în vedere faptul că inculpatul a indus efectiv în eroare persoana 

vătămată prezentându-i ca adevărate împrejurări nereale (falsul accident) şi că a existat o pagubă 

reală în cuantum de 1 leu, sumă pe care persoana vătămată a depus-o la instituţia bancară pentru a 

fi remisă în cele din urmă inculpatului sau unei alte persoane din anturajul acestuia.  

Se susține în motivarea apelului că dispoziţiile art. 244 C.pen. nu prevăd un cuantum 

minim sau un alt element de apreciere a nivelului pagubei produse, astfel încât suma de 1 leu 

trebuie să fie considerată ca pagubă produsă ca urmare a inducerii în eroare, atrăgând implicit 

dispoziţia de condamnare pentru infracţiunea consumată şi nu pentru forma tentată.  

Se arată că persoana vătămată s-a şi constituit parte civilă în cursul urmăririi penale cu 

suma de 1 leu, iar instanţa a dispus obligarea inculpatului, în solidar cu inculpatul N., la plata 

acestei sume. 

În ceea ce priveşte soluţionarea laturii civile a cauzei, arată că instanţa de fond a admis 

pretenţiile persoanelor vătămate şi a obligat pe inculpaţii N.G. şi R.P. la plata sumelor de 7500 lei 

către partea civilă P.C., 12.000 lei către partea civilă G.A., 8650 lei către partea civilă R.A., 6000 

lei către partea civilă V.G. şi 10.300 lei către partea civilă D.G.  

Susține apelantul Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași că instanţa de fond trebuia să 

dispună în ceea ce îl priveşte pe inculpatul N.G. obligarea la plata sumelor în solidar cu 

coinculpatul minor, faptele fiind săvârşite de cei doi împreună. 

În ceea ce priveşte pedeapsa dispusă față de inculpatului Ș.B.G., apelantul Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Iași consideră că instanţa a aplicat o pedeapsă orientată în mod nejustificat spre 

minimul special, nefiind identificate elemente de circumstanţiere personală sau reale care să 

justifice acest lucru. Contribuţia inculpatului a fost determinantă pentru consumarea infracţiunii 

săvârşite în dauna persoanei vătămate I.V., prejudiciul cauzat fiind unul semnificativ (10.000 lei). 

Inculpatul cunoştea foarte bine semnificaţia demersurilor sale şi atitudinea lui trebuie apreciată în 

contextul determinării pe care a avut-o pentru reluarea unui comportament antisocial la foarte 

scurt timp după liberarea dintr-o pedeapsă executată în regim de detenţie, comiţând fapta în stare 
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de recidivă postexecutorie. Această sfidare conştientă a normelor de drept reprezintă o confirmare 

a periculozităţii ridicate a inculpatului.  

Pe cale de consecinţă, consideră apelantul că se impune ca pedeapsa aplicată să fie într-un 

cuantum sporit, pentru a răspunde astfel criteriului proporţionalităţii şi pentru a îndeplini efectiv 

scopul punitiv dar şi de prevenţie. 

Pentru aceste motive, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a solicitat admiterea apelului 

în baza art. 408, 409 al. 1 lit. a C.proc.pen., și, în baza disp. art. 421 pct. 2 lit. a C.proc.pen., 

desființarea în parte a sentinţei penale 1669/19.06.2019 Judecătoriei Iaşi şi înlăturarea dispoziţiei 

privind schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului M.C.-I. din 

infracţiunea consumată în forma tentată, cu majorarea corespunzătoare a cuantumului pedepsei, 

obligarea inculpatului N.G. în solidar cu coinculpatul participant la comiterea infracţiunii la plata 

daunelor şi majorarea cuantumului pedepsei aplicate inculpatului Ș.B.G. 

Referitor la motivele de apel ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, inculpatul M.C.-

I. arată că aceste motive vizează nelegalitatea sentinţei – sub aspectul schimbării de încadrare 

juridica a faptei – se critică pe de o parte reţinerea formei simple a infracţiunii de tâlhărie, cât și a 

formei neconsumate – tentativa – ultimul paragraf, deși, la condamnare instanţa de fond retine art. 

244 alin. 1 și 2 C.pen. și sub aspectul soluţionării acţiunii civile – probabil obligarea în solidar la 

plata prejudiciului de 1 leu, a sa alături de inculpatul N.G., nefiind clar ce anume a solicitat 

Parchetul, solicită respingerea motivelor de apel prezentate, întrucât instanţa a reţinut corect 

încadrarea juridică a faptei. 

Solicită a se avea în vedere argumentele prezentate la momentul schimbării de încadrare 

din martie 2019 și faptul că fapta pe care a săvârşit-o împreună cu inculpatul N.G. în dauna părții 

vătămate G.L., a avut ca prejudiciu suma de 1 leu remisă în cont de către această parte vătămată, 

deși inculpaţii i-au solicitat să depună 3000 euro și 6000 lei odată cu inducerea în eroare a 

acesteia, pe motiv că fiicei sale i s-a întâmplat un accident rutier, inculpaţii necunoscând că partea 

vătămată a depus doar suma de 1 leu. 

Așa cum instanţa de fond a constatat, la fapta de înşelăciune săvârşită în dauna părții 

vătămate G.L., arată că inculpaţii au pus în executare intenţia de săvârşire a infracţiunii, dar 

aceasta nu a produs efectul scontat întrucât partea vătămată a remis doar suma de 1 leu, sens în 

care instanţa, a apreciat că inculpaţii au creat un prejudiciu minor, că a fost stabilit de către partea 

vătămată și nu așa cum i-a fost indicat de către inculpaţi, ca urmare a influenței fiului părții 

vătămate, sens în care s-a săvârşit o tentativă la infracţiunea de înșelăciune. 

Astfel, nu s-a creat un prejudiciu patrimonial just care să conducă la consumarea 

infracţiunii de înșelăciune și, pentru aceste argumente, instanţa de fond a dispus schimbarea 

încadrării din infracţiunea de înșelăciune în tentativă la înșelăciune. 

Mai mult, persoana vătămată G. a remis de bună voie suma de 1 leu, deși fiul acesteia a 

bănuit că este victima unei înșelăciuni și și-a sfătuit mama în sensul expedierii sumei de 1 leu, 

aceasta a virat doar 1 leu din suma cerută, iar inculpaţii nu au avut cunoştinţă că doar atât le-a fost 

virat, de aceea apreciază că în mod corect instanţa a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 32 alin. 2 

C.pen. și apoi a aplicat dispoziţiile art. 396 alin. 10 condamnând inculpatul pentru tentativă la 

înșelăciune art. 32 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1 și 2 C.pen.. 

În consecinţă, solicită a se constata ca fiind corect încadrată fapta rămasă în sarcina 

inculpatului M.C.-I., în tentativă la infracţiunea de înșelăciune dat fiind că nu s-a produs rezultatul 

scontat de inculpat, ca urmare a contribuţiei părții vătămate, aceştia neobținând suma de 3000 euro 

și 6000 lei cum au solicitat, motiv pentru care i-a și obligat pe cei doi inculpaţi la plata 

prejudiciului în solidar, în baza acţiunii civile admise de către instanţă. 

În raport de toate aceste motive, solicită ca în baza art. 421 alin. 2 punctul a) C.proc.pen., 

admiterea apelului și desfiinţarea sentinţei primei instanţe și pronunţarea unei noi hotărâri și în 

latură penală redozarea cuantumului pedepsei aplicate coborând pedeapsa sub maximul redus 

aplicat în situaţia reţinerii art. 32 alin. 1 raportat la art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. pentru motivele care 
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vizează circumstanţele personale, efortul depus în vederea împăcării cu părţile vătămate, dorinţa 

de achitare a prejudiciului și câtimea acestuia, atitudinea de recunoaştere și regret a faptelor 

săvârşite, cât și contextul faptic al săvârşirii lor și totodată, respingerea apelului promovat de către 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi ca nefiind întemeiat, latura civilă fiind soluţionată corect cu 

obligarea în solidar a celor doi inculpaţi la plata prejudiciului în ceea ce îl priveşte pe inculpatul 

M.C.-I. 

În subsidiar - dacă se va da eficiență motivelor de apel prezentate de Parchet și se va 

aprecia că instanţa trebuia să rețină dispoziţiile art. 244 alin. 1 C.pen. pentru înșelăciune simplă și 

că a apreciat greşit încadrarea faptei sub forma tentativei întrucât din textul de lege, nu se prevede 

un anumit cuantum al prejudiciului pentru existenta infracţiunii de înșelăciune, fiind întrunite 

condiţiile existenței infracţiunii atât pentru suma de 1 leu, cât și pentru oricare altă sumă obţinută 

de inculpaţi și se va considera că inculpatul apelant M.C.-I. trebuie condamnat pentru infracţiunea 

consumată, în forma simplă – art. 244 alin. 1 – atunci solicită a se avea în vedere că limitele de 

pedeapsă de 6 luni – 3 ani, reduse cu 1/3 ca urmare a reţinerii dispoziţiilor art. 396 alin. 10 

C.proc.pen. sunt între 4 luni - 2 ani sau art. 244 alin. 2 C.pen. 1 – 5 ani, reduse cu o treime 8 luni – 

3 ani și 4 luni și să se dispună orientarea pedepsei spre limita minimă redusă a infracţiunii de 

înșelăciune art. 244 alin. 1, 2 C.pen. reţinându-se astfel în sarcina inculpatului ca și antecedenţa 

penală săvârşirea faptei și starea de recidivă postcondamnatorie. 

Examinând sentința penală apelată, pe baza tuturor lucrărilor și a materialului probator 

existent la dosarul cauzei, atât prin prisma motivelor de apel invocate, cât și din oficiu, sub toate 

aspectele de fapt și de drept, în limitele conferite de dispozițiile art. 417 alin. (2) Cod procedura 

penală, Curtea a constatat următoarele: 

Referitor la critica Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași cu privire la încadrarea juridică ce 

se impune a fi dată faptei de înșelăciune dovedit comisă de către inculpații N.G. și M.C.I. în dauna 

persoanei vătămate G.L., în sensul dacă fapta concretă constituie infracțiunea de înșelăciune, 

forma consumată sau infracțiunea de înșelăciune, forma tentată, Curtea reține că încadrarea 

corectă în drept este cea de tentativă la infracțiunea de înșelăciune însă, nu pentru motivul reținut 

în considerentele hotărârii instanței de fond, ci pentru argumentele care vor fi dezvoltate în 

continuare. 

Incriminată în art. 244 C.pen., infracțiunea de înșelăciune presupune sub aspectul laturii 

obiective o acțiune de inducere în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte 

mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate dacă s-a pricinuit o pagubă materială. Altfel 

spus, elementul material al laturii obiective constă într-o acțiune de inducere în eroare a unei 

persoane, iar urmarea imediată constă în producerea unui prejudiciu material. Între acțiunea ce 

formează elementul material al infracțiunii și urmarea imediată trebuie să existe legătură de 

cauzalitate, în sensul ca acțiunea de inducere în eroare să constituie cauza ce a determinat paguba. 

În alte cuvinte, paguba pricinuită trebuie să fie consecința activității de inducere în eroare pe care 

făptuitorul o desfășoară asupra persoanei vătămate. 

Înșelăciunea fiind o infracțiune de rezultat, legătura de cauzalitate dintre activitatea de 

inducere în eroare și urmarea constând în producerea pagubei trebuie dovedită, iar consumarea are 

loc în momentul când se produce paguba. În ipoteza în care este realizată activitatea de inducere în 

eroare, în sensul că persoanei vătămate i se creează o falsă reprezentare asupra realității însă, 

paguba nu se produce, fapta concretă de înșelăciune rămâne în forma tentativei, mai exact a 

tentativei perfecte. 

În speță, analizând și evaluând materialul probator administrat în cauză referitor la fapta de 

înșelăciune comisă de către inculpații N.G. (fost M.) și M.C.-I., împreună (prin intermediul 

apelului telefonic, în forma „mod conferință”) în dauna persoanei vătămate G.L., Curtea constată 

ca fiind temeinic dovedită o situație de fapt care, în linii mari, constă în următoarele: 

În ziua de 08.02.2018, în jurul orelor 14:11, persoana vătămată G.L. a fost apelată, inițial, 

pe telefonul fix din locuință, iar apoi pe telefonul său mobil, de inculpatul N.(fost M.) G., care se 
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afla încarcerat în Penitenciarul Iași și de pe un al doilea post telefonic, folosit de inculpatul M.C.-

I., prin folosirea apelului în „mod conferință”. 

În baza rezoluției infracționale comune, prestabilite, în cadrul discuției telefonice purtate 

cu persoana vătămată G.L., cei ei doi, pe rând, s-au recomandat ca fiind medic, asistentă medicală, 

reprezentant al casei de asigurări de sănătate, persoana accidentată și i-au relatat persoanei 

vătămate că fiica ei, C., a fost implicată într-un accident rutier, că are ambele picioare fracturate, 

fractură de coloană vertebrală, fractură de mandibulă şi două răni deschise la cap, existând riscul 

să rămână paralizată, context în care au susținut inculpații că trebuie intervenit chirurgical de 

urgență pentru a i se monta o tijă metalică. Sub acest pretext, în continuare cei doi inculpaţi i-au 

spus persoanei vătămate că pentru efectuarea intervenției chirurgicale este nevoia ca familia să 

plătească de îndată suma de 9.000 euro. Fiindu-i creată o falsă reprezentare persoanei vătămate 

prin aceea că a crezut că fiica sa (aflată la acel moment în Germania) suferise un accident rutier 

soldat cu o gravă vătămare a integrității corporale, context în care se impunea o intervenție 

chirurgicală de urgență, G.L. a fost de acord să remită, în forma depunerii în cont bancar, sumele 

de 3000 euro şi 6000 lei, bani de care dispunea la acel moment. 

În vederea efectuării depunerii de bani în cont bancar, inculpații i-au comunicat persoanei 

vătămate contul bancar în care aceasta trebuia să facă depunerea. 

În continuare, în condițiile în care vorbea continuu la telefon cu cei doi inculpați, persoana 

vătămată împreună cu fiul său, martorul G.F.-N., s-a deplasat la agenţia bancară, unde a încercat 

să depună suma de 3000 euro în contul indicat inițial de către inculpați, însă tranzacţia nu a putut 

fi efectuată. Urmarea acestei imposibilități de efectuare a tranzacției bancare, persoana vătămată a 

fost direcționată să meargă la o altă agenție a aceleiași unități bancare, lucru pe care aceasta l-a 

făcut. Pe timpul deplasării către cea de a doua agenție, persoana vătămată a continuat să vorbească 

la telefon cu inculpații. La un moment dat, pe timpul deplasării între cele două agenții bancare, 

martorul G.F.-N. şi-a dat seama că mama sa este victima unei infracţiuni de înșelăciune prin 

metoda „accidentul”, lucru pe care i l-a comunicat acesteia cu voce tare, astfel încât a fost auzit de 

către inculpatul M.C.-I.. Relevantă în această privință este declarația inculpatului M.C.-I. care a 

relatat că: „În momentul în care discutam telefonic cu persoana vătămată și am auzit-o pe persoana 

vătămată, cât și altă persoană de sex masculin făcând afirmația metoda „accidentul” am închis 

telefonul și am oprit convorbirea telefonică.” Cu privire la aceeași împrejurare de fapt, martorul 

G.F.-N. a relatat că „ … pe drum mi-am dat seama că suntem victimele unei înșelăciuni și i-am 

spus mamei mele ca să depună suma de doar un leu în acel cont. Inițial, mama mea nu a vrut, însă 

când am ajuns la bancă am depus doar suma de un leu pe un nume primit de la acel bărbat.” 

Persoana vătămată G.L. a depus în contul bancar ce i-a fost indicat de către inculpatul 

M.C.-I. suma de 1 leu (în acest sens, formularul de depunere numerar, completat de persoana 

vătămată la 08.02.2018, aflat la dosar urm. pen.). 

Rezultă în mod neechivoc din situația de fapt sus redată împrejurarea că la momentul la 

care persoana vătămată G.L. a ajuns la cea de a doua agenție bancară și a depus în contul bancar 

ce îi fusese indicat de către inculpatul M.C.-I. suma de 1 leu, aceasta nu se mai afla în starea de 

inducere în eroare/de falsă reprezentare asupra realității, ci, dându-și seama de faptul că era 

victima unei înșelăciuni comisă prin metoda cunoscută sub denumirea „accidentul”, a ieșit din 

starea de reprezentare eronată asupra situației în care se găsea fiica sa, reprezentare ce îi fusese 

produsă de către acțiunile convergente ale inculpaților N.(fost M.)G. și M.C.-I. care i-au prezentat 

ca adevărată o stare de fapt ce nu avea corespondent în realitate. Mai reține instanța de apel că 

depunerea sumei modice de un leu în acel cont bancar indicat de către inculpat a fost realizată de 

către G.L. ca un demers menit să-i certifice/să-i întărească convingerea că era victima unei 

înșelăciuni și nicidecum ca o consecință a inducerii în eroare în care se aflase. Totodată, cel mai 

probabil, prin depunerea sumei de 1 leu în contul bancar indicat de către inculpatul M.C.-I., 

persoana vătămată a urmărit crearea unei piste care să ajute la identificarea autorilor faptei comisă 

asupra sa.  
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Împrejurarea că la momentul depunerii sumei de 1 leu în contul bancar indicat de către 

inculpatul M.C.-I., persoana vătămată G.L. nu se mai găsea în starea de inducere în eroare cu 

privire la situația fiicei sale rezultă, în mod indubitabil, din analiza coroborată a declarației 

persoanei vătămate, declarația martorului G.F.-N. și declarația inculpatului M.C.-I., fiecare dintre 

aceștia susținând că la momentul la care a ajuns la cea de a doua agenție bancară, la inițiativa 

fiului său, G.L. și-a dat seama că era victima unei înșelăciuni. Or, acela a fost momentul în care 

persoana vătămată a ieșit din stare de inducere în eroare. De altfel, în condițiile în care la agenția 

bancară din zona Podu Roș persoana vătămată a îndeplinit formalitățile pentru a depune în contul 

bancar indicat de inculpatul M.C.-I. suma de 3000 euro, nefinalizarea operațiunii bancare 

nedatorându-se conduitei acesteia, ci unor împrejurări care nu au depins de voința sa, faptul că la 

cea de a doua agenție bancară unde a ajuns după un interval de timp relativ scurt (timpul necesar 

parcurgerii distanței dintre cele două agenții bancare situate în zone diferite ale orașului) nu a mai 

avut disponibilitate în a depune întreaga sumă bănească pe care o deținea asupra sa nu se explică 

decât prin aceea că persoana vătămată și-a dat seama că era înșelată, ieșind astfel din starea de 

inducere în eroare în care s-a aflat. 

Ca o concluzie, Curtea reține că depunerea sumei de 1 leu în contul bancar indicat de 

inculpatul M.C.-I. nu a fost urmarea acțiunii de inducere în eroare pe care cei doi inculpați mai sus 

menționați au realizat-o asupra persoanei vătămate datorită faptul că, la momentul efectuării 

operațiunii de depunere, G.L. nu se mai găsea în starea de falsă reprezentare asupra realității. 

Aceasta înseamnă că între acțiunea de inducere în eroare realizată de către inculpații N.(fost M.)G. 

și M.C.-I. asupra persoanei vătămate G.L. și paguba materială în cuantum de 1 leu produsă în 

patrimoniul acesteia nu există legătură de cauzalitate, nefiind astfel întrunite toate cele trei 

elemente care compun latura obiectivă a infracțiunii de înșelăciune, respectiv elementul material, 

urmare imediată și legătura de cauzalitate între acțiunea ce constituie elementul material și 

urmarea.  

Reține instanța de apel că fapta de înșelăciune comisă la data de 08.02.2018 de către 

inculpații N.(fost M.)G. și M.C.-I. asupra persoanei vătămate G.L. nu s-a consumat, ci a rămas în 

faza tentativei, întrucât acțiunea de inducere în eroare a persoanei vătămate s-a realizat însă, 

această acțiune nu a determinat producerea unei pagube materiale deoarece pe parcursul discuției 

telefonice purtate în forma „mod conferință” cu cei doi inculpați menționați, persoana vătămată și-

a dat seama că era victima unei înșelăciuni, moment în care a ieșit din stare de falsă reprezentare.  

Paguba în cuantum de 1 leu suferită de persoana vătămată G.L. este consecința firească a 

demersului pe care aceasta l-a efectuat în scopul de a-și întări convingerea că era victima unei 

infracțiuni de înșelăciune.  

Pe cale de consecință, critica Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași cu privire la încadrarea 

juridică dată faptei de înșelăciune comisă asupra persoanei vătămate G.L. este nefondată, motiv 

pentru care nu a fost primită de către instanța de control judiciar. Totodată, Curtea ține să arate că 

motivarea instanței de fond cu privire la schimbarea încadrării juridice a faptei în discuție, 

respectiv aceea că „neexistând astfel un folos material injust necesar pentru consumarea 

infracțiunii de înșelăciune”, este una greșită, motiv pentru care o înlătură, reținând că încadrarea în 

drept dată de judecătorul fondului este corectă, însă, în baza argumentelor ce au fost dezvoltate 

anterior, în considerentele prezentei decizii penale.  

 

3. Admisibilitate cale de atac 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Admisibilitate cale de atac  

Temei de drept: art. 408, art. 409 C.proc.pen. 

 

Respingerea apelului ca inadmisibil presupune că acesta a fost declarat împotriva unei 

hotărâri care nu este definitivă sau de o persoană care nu are calitate procesuală activă ori care, 
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faţă de calitatea procesuală avută în cauză, nu poate formula criticile prezentate în motivele de 

apel; tot astfel, este inadmisibil apelul declarat de un substitut procesual pe care partea sau 

subiectul procesual nu doreşte să şi-l însuşească, respingând posibilitatea de a critica hotărârea 

primei instanţe sau apelul declarat de către o persoană necunoscută (partea sau subiectul 

procesual arătând explicit că nu a formulat apel în cauză). 

în această situaţie nu se va mai analiza legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, apelul 

nefiind apt să învestească instanţa de control judiciar. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia penală și pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 815/29.10.2019 

Prin sentinţa penală nr. 1083/28.06.2019, Judecătoria Vaslui a dispus condamnarea 

inculpatului L.D, la pedeapsa de 1 (un) an şi 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii 

de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 

C.proc.pen.. 

În temeiul art. 67 alin 1 C.pen., a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a 

ocupă o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a conduce autovehicule, prevăzute de 

art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. i C.pen., pe o perioadă de 2 ani. 

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., a fost aplicată inculpatului pedeapsa accesorie a 

interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a 

ocupă o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a conduce autovehicule, prevăzute de 

art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. i C.pen.. 

În temeiul art. 91 C.pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 

Potrivit art. 92 C.pen. a fost fixat termen de supraveghere 2 ani, de la data rămânerii 

definitive a prezentei hotărâri. 

Conform art. 93 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să 

respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

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

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

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

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

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

existenţă. 

Potrivit art. 93 alin 2 lit. b C.pen., i s-a impus inculpatului să frecventeze unul sau mai 

multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în 

colaborare cu instituţii din comunitate. 

Potrivit art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta 

o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei mun. 

Vaslui - SC „Goscom” SA sau Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Vaslui, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. 

Conform art. 94 alin. 3 C.pen., Serviciul de Probaţiune Vaslui va lua măsurile necesare 

pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute de art. 93 alin. 2 lit. b şi alin. 3 C.pen.. 

Potrivit art. 404 alin. 2 C.proc.pen. şi art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia asupra 

dispoziţiilor art. 96 C.pen., în sensul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în 

cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, a obligaţiilor impuse sau în cazul săvârşirii de noi 

infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. 

În baza art. 272 Cod de procedură penală şi art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, a fost 

obligat inculpat la plata către stat, a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din cursul 

judecăţii.” 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
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La data de 13.09.2018, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Vaslui rechizitoriul nr. 

5152/P/2014 din 12.09.2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui prin care s-a dispus 

trimiterea în judecată a inculpatului L.D, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, faptă 

prevăzută şi pedepsită de art. 192 alin. 1 şi 2 din Codul penal. 

S-a reţinut că, la data de 13.11.2014, în jurul orei 10:14, în timp ce conducea autoutilitara 

marca VW în incinta autogării SC „Rotrans” SA, pe peronul nr. 6 de plecare a transportului public 

de pe str. Gării din mun. Vaslui, la efectuarea manevrei de mers înapoi, a acroşat-o pe numita 

M.D. care se deplasa prin spatele autovehiculului, în urma impactului aceasta căzând pe partea 

carosabilă suferind leziuni în zona capului. 

La Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui a fost identificată victima accidentului rutier, care a 

fost transportată la spitalul clinic de urgenţă din Iaşi unde în aceeaşi seară a decedat. 

Din concluziile raportului medico-legal de necropsie nr. 6389/14.11.2014 rezultă că 

moartea numitei M.D a fost violentă, s-a datorat comei cerebrale, consecinţa contuziei cerebrale şi 

de trunchi cerebral, precum şi a unor hematoame subdurale survenite ca urmare a unei fracturi 

cominutive de calotă şi bază de craniu; leziunile constatate pe corpul victimei se puteau produce 

prin lovire urmată de cădere cu impact cranian de un plan dur, posibil în cadrul unui accident 

rutier ca pieton, între leziunile constatate necroptic şi deces existând legătură de cauzalitate directă 

necondiţionată. 

Pentru stabilirea dinamicii producerii accidentului, în cauză s-a dispus efectuarea unei 

expertize criminalistice de către Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi. Din 

concluziile raportului de expertiză criminalistică nr. 15/20.01.2017 a rezultat că, numitul L.D nu 

putea evita producerea accidentului. Acesta ar fi putut preveni impactul dacă s-ar fi asigurat în 

oglinzile retrovizoare pe toată durata manevrei astfel încât să poată observa pătrunderea pietonului 

în culoarul de deplasare al autoturismului sau dacă ar fi fost dirijat de o persoană aflată în afara 

autovehiculului, astfel încât manevra să se poată efectua fără a pune în pericol siguranţa 

participanţilor la trafic. 

Starea de pericol iminent a fost generată de deplasarea numitei M.D prin spatele 

autoturismului ce se punea în mişcare. Aceasta putea preveni cu certitudine accidentarea sa dacă s-

ar fi deplasat corespunzător, circulând pe un spaţiu destinat pietonilor. 

În şedinţa publică din 12.06.2019, instanţa a adus la cunoştinţă dispoziţiile art. 374 alin. 4 

C.proc.pen. şi art. 396 alin. 1 C.proc.pen., potrivit cărora poate solicita ca judecata să aibă loc 

numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate, dacă 

recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, situaţie în care limitele de pedeapsă prevăzute 

de lege pentru infracţiunea săvârşită în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul 

pedepsei amenzii cu o pătrime. 

Inculpatul a declarat că doreşte ca judecarea cauzei să aibă loc în procedura simplificată a 

recunoaşterii învinuirii în condiţiile art. 374 alin. 4 C.proc.pen., declaraţia acestuia, luată în 

condiţiile art. 375 C.proc.pen., fiind ataşată la dosarul cauzei. 

Inculpatul nu a solicitat proba cu înscrisuri. S-a ataşat fişa de cazier judiciar a inculpatului. 

În cauză s-a constituit parte civilă spitalul clinic de urgenţă din Iaşi cu suma de 551,061 lei. La 

termenul din 12.06.2019 s-a dispus disjungerea laturii civile. 

Împotriva acestei hotărâri a exercitat calea ordinară de atac a apelului, în termenul legal 

prevăzut de art. 410 C.proc.pen., partea civilă spitalul clinic de urgenţă din Iaşi. 

În motivarea căii de atac, partea civilă spitalul clinic de urgenţă din Iaşi a arătat, în esenţă, 

că instanţa de fond nu a soluţionat acţiunea civilă exercitată în procesul penal, deşi unitatea 

medicală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 551.01 lei, ca urmare a asistenţei medicale 

acordate victimei (fiind transmis Poliţiei Municipiului Vaslui - Biroul Rutier decontul cheltuielilor 

reprezentând îngrijirile medicale acordate părţii vătămate, victimă a unui accident rutier). 
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În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, art. 397 alin. 1 şi art. 19 şi urm. C.proc.pen. raportat la art. 1357 şi urm. Cod 

civil, art. 55 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România. 

Solicită admiterea apelului formulat, modificarea în parte a sentinţei penale nr. 1083 din 

28.06.2019, în sensul obligării inculpatului de a plăti, în solidar alături de SC „Asigurare - 

Reasigurare Astra” SA prin Lichidator „Kpmg Restructuring” SPRL, în calitate de parte 

responsabilă civilmente, părţii civile spitalul clinic de urgenţă din Iaşi suma de 551,01 lei, 

reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate victimei, cât şi a dobânzii legate 

conform O.G. nr. 13/24.08.2011, de la data formulării cererii de constituire de parte civilă până la 

achitarea integrală a despăgubirilor, actualizată cu rata inflaţiei la data efectuării plăţii, cu titlul de 

daune materiale. 

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

Curtea apreciază ca inadmisibil apelul, urmând a fi respins pentru următoarele considerente: 

Respingerea apelului ca inadmisibil presupune că acesta a fost declarat împotriva unei 

hotărâri care nu este definitivă sau de o persoană care nu are calitate procesuală activă ori care, 

faţă de calitatea procesuală avută în cauză, nu poate formula criticile prezentate în motivele de 

apel; tot astfel, este inadmisibil apelul declarat de un substitut procesual pe care partea sau 

subiectul procesual nu doreşte să şi-l însuşească, respingând posibilitatea de a critica hotărârea 

primei instanţe sau apelul declarat de către o persoană necunoscută (partea sau subiectul procesual 

arătând explicit că nu a formulat apel în cauză). 

În această situaţie nu se va mai analiza legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, apelul 

nefiind apt să învestească instanţa de control judiciar. 

La termenul de judecată din 12 iunie 2019, cu punerea în discuţie contradictorie, instanţa 

de fond a disjuns latura civilă a cauzei, inclusiv acţiunea civilă exercitată în procesul penal de 

apelantul spitalul clinic de urgenţă din Iaşi, fiind format un nou dosar în cadrul căruia va fi 

examinată solicitarea părţii civile de acordare a despăgubirilor materiale decurgând din îngrijirile 

medicale acordate victimei M.D. 

Faţă de considerentele anterior expuse, constatând lipsa calităţii procesuale active a părţii 

civile în promovarea căii de atac în prezentul dosar, în care a fost soluţionată doar acţiunea penală, 

în baza art. 421 pct. 1 lit. a) teza a II-a Cod de procedură penală, respinge ca inadmisibil apelul 

declarat de partea civilă spitalul clinic de urgenţă din Iaşi împotriva sentinţei penale nr. 

1083/28.06.2019 pronunţată de Judecătoria Vaslui, sentinţă pe care o menţine. 

4. Camera preliminară 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Camera preliminară 

Indice alfabetic: Drept procesual penal 

Temei de drept: C.proc.pen., art. 342-347 

 

1. Audierea unui martor în lipsa avocatului inculpatului, care nu a fost încunoştinţat cu 

privire la audiere, nu atrage nulitatea absolută, ci nulitatea relativă, în condiţiile art. 282 

C.proc.pen. nu orice încălcare a dispoziţiilor legale atrage incidenţa sancţiunii excluderii probei. 

Din dispoziţiile art. 102 alin. (2) şi (3) C.proc.pen. rezultă că sancţiunea excluderii probei este 

strâns legată de incidenţa nulităţii. Probele pot fi excluse dacă actul prin care s-au dispus sau 

prin care acestea au fost administrate este lovit de nulitate absolută sau relativă. Omisiunea 

încunoştinţării avocatului nu reprezintă un caz de nulitate absolută, astfel cum se sugerează în 

considerentele încheierilor contestate iar incidenţa nulităţii relative este condiţionată, conform 

art. 282 alin. (1)-(3) C.proc.pen., şi de existenţa cumulativă a unui interes procesual propriu al 

inculpatului în respectarea acelei dispoziţii, a unei vătămări efective aduse caracterului echitabil 

al procesului şi, în fine, a unei anumite gravităţi a vătămării, care să reclame anularea actelor ca 
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unic remediu pentru înlăturarea sa. Absenţa avocaţilor inculpaţilor de la efectuarea unor acte 

procedurale nu are semnificaţia privării absolute de dreptul la apărare, câtă vreme, contestatorii 

au avut posibilitatea reală, concretă, de a cunoaşte conţinutul actelor procedurale, inclusiv a 

celor efectuate în absenţa apărătorilor şi de a solicita readministrarea acelor declaraţii apreciate 

relevante în consolidarea poziţiei ori strategiei de apărare. 

2. Chiar în ipoteza în care s-ar fi probat omisiunea organului judiciar de a aduce la 

cunoştinţa martorului AG, fratele inculpatului ARC, dreptul prev. de art. 117 alin. 1 lit. a 

C.proc.pen., nu excluderea probei ar fi fost sancţiunea procesuală specifică, ci doar 

imposibilitatea ca martorului să-i poată fi angajată virtuala răspundere penală în raport cu 

infracţiunea de mărturie mincinoasă. 

3. Ceea ce este în discuţie, din perspectiva Curţii, este criteriul proporţiei neregularităţilor 

semnalate în economia ansamblului activităţilor de urmărire penală şi al gravităţii şi impactului 

acestora asupra esenţei drepturilor fundamentale ale inculpaţilor, examen din perspectiva căruia 

se constată că nicidecum aceste neregularităţi nu pot fi considerate suficient de grave, 

covârşitoare ca volum şi cu un impact atât de dirimant încât să determine o sancţiune atât de 

gravă, judecătorul de primă cameră preliminară atribuind în mod nejustificat acestor 

neregularităţi cele mai drastice sancţiuni, respectiv excluderea probelor şi restituirea cauzei la 

parchet, neluând în considerare caracterul remediabil al încălcărilor legii procesual-penale în 

fazele ulterioare ale procedurii, extinzând în mod forţat aplicarea unor principii jurisprudenţiale 

convenţionale într-o situaţie în care acestea nu sunt incidente, faţă de caracterul remediabil al 

încălcărilor semnalate, faţă de aspectul global al procedurii în funcţie de care se analizează 

cerinţa echitabilităţii acesteia.  

 

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

37/2.10.2019  

Prin încheierea pronunţată la data de 26 iulie 2019 de judecătorul de cameră preliminară, în 

ceea ce priveşte obiectul procedurii de cameră preliminară, s-au dispus următoarele:  

A. În baza art. 342 raportat la art. 36 alin. 1 lit. a şi art. 41 alin. 1 lit. a, c, d C.proc.pen. s-a 

constatat că Tribunalul Iaşi este instanţa competentă material, funcţional şi teritorial să soluţioneze 

cauza penală de faţă, în care Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a emis rechizitoriul nr. 

356/P/2019 din 11.06.2019. 

B. În baza art. 345 alin. 1-3 C.proc.pen. s-au admis, în parte, excepţiile invocate din oficiu 

de către judecătorul de cameră preliminară, precum și de către inculpații ARC și UNC în legătură 

cu legalitatea administrării unor probe şi cu legalitatea efectuării sau neefectuării unor acte 

procesuale/procedurale şi, pe cale de consecinţă: 

a) S-a constatat că Parchetul nu şi-a îndeplinit obligaţiile imperative impuse de dispoziţiile 

art. 92 alin. 2,3 C.proc.pen., cu consecința încălcării prevederilor art. 92 alin. 1, 2, 6 și art. 10 

C.proc.pen., în sensul că a procedat la audierea unui număr total de 6 martori (doi la data de 

05.06.2019 și patru la data de 10.06.2019) fără ca avocații aleși ai inculpaților să fi fost 

încunoștințați, în prealabil, despre administrarea acestor probe, pentru a putea asista, deși 

solicitaseră acest lucru, şi, în baza art. 280 alin. 1 şi art. 282 alin. 1, 2, 3, 4 lit. a C.proc.pen. cu 

referire la Decizia C.C.R. nr. 554/2017- a fost sancţionată încălcarea acestor dispoziţii cu nulitatea 

relativă. 

b) S-a constatat că Parchetul nu şi-a îndeplinit obligaţiile imperative impuse de dispoziţiile 

art. 117 alin. 1 lit. a, alin. 2 și 3 C.proc.pen., în sensul că nu l-a întrebat explicit pe martorul AG 

dacă este de acord ca, în calitate de frate al inculpatului, să dea declarație și, mai ales, nu a 

consemnat expres voința sa sub acest aspect, şi, în baza art. 280 alin. 1 şi art. 282 alin. 1, 2, 3, 4 lit. 

a C.proc.pen. cu referire la Decizia C.C.R. nr. 554/2017 a fost sancţionată încălcarea acestor 

dispoziţii cu nulitatea relativă. 
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c) S-a constatat că Parchetul a dispus trimiterea în judecată fără să mai administreze sau, 

după caz, să efectueze o serie de probe și/sau acte de procedură dispuse/demarate ori obligatorii - 

respectiv, audierea unor martori, solicitarea de relații de la anumite unități medicale sau 

introducerea în cauză a anumitor participanți procesuali - și fără să dispună (sau măcar să 

motiveze prin vreun act procesual) revenirea asupra administrării/efectuării unora dintre acestea, 

cu consecința încălcării dispozițiilor art. 327 și art. 328 cu referire la art. 286 și art. 306 și art. 1 

alin. 2, art. 2, art. 8 și art. 10 C.proc.pen., de natură a afecta echitatea, în ansamblu, a urmării 

penale și legalitatea sesizării instanței.  

d) În baza art. 345 raportat la art. 102 alin. 2 şi art. 280 C.proc.pen. și la Decizia C.C.R. nr. 

22/2018, au fost excluse din materialul probator al cauzei următoarele mijloace de probă 

administrate/obținute, în mod nelegal: 1) declarațiile celor 2 martori audiați la data de 05.06.2019, 

respectiv ŢMI și BMI; 2) declarațiile celor 4 martori audiați la data de 10.06.2019, respectiv PAG, 

DAE, AG și ANB. 

C. În baza art. 345 alin. 1-3 C.proc.pen. s-a admis excepţia invocată din oficiu de către 

judecătorul de cameră preliminară şi, pe cale de consecinţă, s-a constatat neregularitatea 

rechizitoriului şi nelegalitatea sesizării instanţei, derivate, în principal, din faptul că descrierea 

situației de fapt se bazează pe susținerile unora dintre cei 6 martori (unele fiind preluate, parțial, în 

rechizitoriu) ale căror declarații s-a constatat că au fost obținute nelegal, iar, în secundar, și din: 

nejustificarea rezonabilă a împrejurărilor pentru care nu au mai fost administrate sau, după caz, 

efectuate o serie de probe și/sau acte de procedură dispuse/demarate ori obligatorii, cu consecința 

afectării caracterului echitabil, în ansamblu, a urmării penale; cât și din omisiunea stabilirii 

cadrului procesual, respectiv a tuturor subiecților procesuali.  

D. Au fost respinse, ca rămase fără obiect, excepțiile invocate din oficiu și de către 

inculpatul ARC referitoare la legalitatea unor acte procesuale de dispoziție ale procurorului, ca 

urmare a precizărilor acestuia și, mai ales, a îndreptării erorilor materiale strecurate în conținutul 

lor. 

E. A fost respinsă, ca rămasă fără obiect, excepția invocată din oficiu referitoare la 

existenţa unor neconcordanţe în ceea ce privește descrierea situației de fapt din rechizitoriu, ca 

urmare a precizărilor/calificărilor procurorului de caz din 22.07.2019.  

F. Au fost respinse, ca nefondate, restul cererilor și excepțiilor formulate/invocate în cauză. 

G. În baza art. 345 alin. 3 C.proc.pen., s-a dispus ca respectiva încheiere să fie comunicată 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru ca, în termen de 5 zile de la comunicarea în extenso 

a încheierii, procurorul să aprecieze asupra posibilităților de remediere a neregularităţile actului de 

sesizare și să precizeze dacă îşi menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau dacă solicită 

restituirea cauzei. 

Prin Încheierea de cameră preliminară nr. 85 din 21.08.2019, Tribunalul Iaşi a dispus 

următoarele: 

I. Ia act de răspunsul nr. 356/P/2019 din 12.08.2019 al unui procuror din cadrul Parchetului 

de pe lângă Tribunalul Iași prin care s-a comunicat că se menține dispoziția de trimitere în 

judecată și s-a încercat remedierea neregularităților actului de sesizare. 

Constată însă că răspunsul anterior menționat nu are aptitudinea/capacitatea de a remedia 

neregularităţile actului de sesizare și nici de a înlătura toate aspectele de natură a atrage 

nelegalitatea sesizării instanței. 

II. În baza art. 346 alin. 41 cu referire la alin. 3 lit. a și c teza a II-a C.proc.pen. dispune 

restituirea cauzei în care inculpații ARC și UNC au fost trimiși în judecată - sub acuzaţia săvârşirii 

infracţiunii de „tentativă de omor”, prevăzută şi pedepsită de art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 

C.pen. (primul, în stare de arest preventiv, iar, al doilea, în lipsă, față de acesta fiind emis un 

mandat de arestare preventivă în lipsă), prin rechizitoriul emis la 11.06.2019 în dosarul nr. 

356/P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, către această unitate de parchet. 
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Pentru a hotărî în acest sens, judecătorul de cameră preliminară, în esenţă, a arătat că 

răspunsul nr. 356/P/2019 din 12.08.2019 întocmit de procurorul B.D. din cadrul Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Iași nu are aptitudinea/capacitatea de a remedia neregularităţile actului de 

sesizare și nici de a înlătura toate aspectele de natură a atrage nelegalitatea sesizării instanței, 

pentru toate considerentele detaliate în continuare. 

Mai întâi și în principal, judecătorul a reținut că prin acest răspuns al cărui scop a fost de 

remediere – și care, în concret, îmbracă forma unor precizări și completări la rechizitoriu (avizat 

de primul procuror) – nu au fost avute în vedere prevederile imperative ale Deciziei nr. 22/2018 a 

Curții Constituționale. 

Astfel, prin încheierea din 26.07.2019, judecătorul de cameră preliminară a constatat 

neregularitatea rechizitoriului şi nelegalitatea sesizării instanţei, derivate, în principal, din faptul că 

descrierea situației de fapt se bazează pe susținerile unora dintre cei 6 martori (unele fiind 

preluate, parțial, în rechizitoriu), ale căror declarații au fost obținute nelegal, fiind excluse. 

Dar, prin Decizia nr. 22/2018, obligatorie, Curtea Constituțională a României a constatat că 

dispoziţiile art. 102 alin. (3) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care 

prin sintagma „excluderea probei”, din cuprinsul lor, se înţelege şi eliminarea mijloacelor de probă 

din dosarul cauzei.  

În considerentele aceleiași decizii, Curtea Constituțională a României a subliniat că acest 

lucru implică și eliminarea oricăror referiri concrete la mijloacele de probă excluse, sens în care, în 

partea relevantă, pentru speța de față, s-au reținut următoarele: 

„Procesul dovedirii acuzaţiei în materie penală, dincolo de orice îndoială rezonabilă, este 

unul complex, ce presupune realizarea de către instanţele de judecată a unei atente şi detaliate 

analize a probelor administrate în dosarul cauzei, precum şi excluderea dintre acestea a probelor 

obţinute în mod nelegal, proces care trebuie finalizat prin pronunţarea unei soluţii, bazate pe un 

raţionament juridic ce trebuie să facă abstracţie de informaţiile furnizate de probele declarate nule. 

Acest proces este, prin urmare, unul cognitiv, specific psihologiei judiciare, ce presupune 

formarea unei convingeri intime a judecătorului, referitoare la vinovăţia inculpatului. Aşa fiind, 

procesul cognitiv analizat se desfăşoară după reguli psihologice proprii, ce presupun, în mod 

intrinsec, printre altele, o apreciere proprie, subiectivă a judecătorului cu privire la informaţiile 

analizate, existente în cuprinsul dosarului. Pentru acest motiv, eliminarea juridică, dintr-un dosar 

penal, a probelor declarate nule nu implică şi excluderea lor, într-o manieră automată, din sfera 

realităţii, aşa cum aceasta este percepută de către magistratul învestit cu soluţionarea cauzei. Altfel 

spus, excluderea probelor obţinute în mod nelegal din procesul penal, ca o consecinţă juridică a 

nulităţii mijloacelor de probă/procedeelor probatorii, presupune o simplă eliminare a posibilităţii 

dezvoltării unor raţionamente juridice pe baza acestora, în scopul soluţionării cauzei, fără a putea 

determina şi pierderea din memoria magistratului a informaţiilor cunoscute în baza acestor 

mijloace de probă. 

Aşa fiind, accesul permanent al judecătorului învestit cu soluţionarea cauzei penale la 

mijloacele materiale de probă declarate nule nu poate avea ca efect decât o readucere în atenţia 

judecătorului, respectiv o reîmprospătare a memoriei acestuia cu informaţii care pot fi de natură a-

i spori convingerile referitoare la vinovăţia/nevinovăţia inculpatului, dar pe care nu le poate folosi, 

în mod legal, în soluţionarea cauzei. Astfel, fiecare nouă potenţială examinare a unor probe 

declarate nule, de către instanţa de judecată, determină un proces psihologic caracterizat prin 

contradicţia informaţiilor cunoscute de judecător cu cele pe care el este obligat să le aibă în vedere 

la soluţionarea raportului juridic penal de conflict ce face obiectul cauzei. 

În aceste condiţii, Curtea conchide că excluderea juridică a probelor obţinute în mod 

nelegal în procesul penal, în lipsa înlăturării lor fizice din dosarele penale constituite la nivelul 

instanţelor, este insuficientă pentru o garantare efectivă a prezumţiei de nevinovăţie a inculpatului 

şi a dreptului la un proces echitabil al acestuia.” 
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Dispozițiile Deciziei C.C.R. nr. 28/2018 nu ridică probleme deosebite în aplicarea sa, 

atunci când, se pune problema înlăturării din dosar a mijloacelor de probă declarate nule și 

excluse, întrucât acesta presupune dezatașarea lor de la dosar, potrivit unei proceduri 

administrative interne propusă de Consiliul Superior al Magistraturii. 

Situația este însă diferită atunci când – cum este și cazul din speță – procurorul a ales ca, în 

cuprinsul rechizitoriului, să facă trimiteri punctuale la martorii ale căror declarații s-a constatat că 

au fost obținute în mod nelegal și care au fost excluse, dar mai ales atunci când în rechizitoriu s-au 

inserat pasaje semnificative din declarațiile unor astfel de martori. De exemplu, așa cum s-a 

detaliat în considerentele încheierii din 26.09.2019, la paginile 6-7 din rechizitoriul emis în cauză 

sunt expuse fragmente importante (fiind alese cele defavorabile inculpaților, contrar celor 

susținute de procuror în răspunsul la excepții) din declarația martorului DAE.  

În astfel de situații, înlăturarea referitor explicite la astfel de probe excluse, din cuprinsul 

rechizitoriului nu mai poate fi făcută de către judecător sau de instanță, prin dezatașarea vreunui 

înscris, ci doar de către procuror. Judecătorul nu poate modifica conținutul rechizitoriului.  

Dispozițiile art. 345 alin. 3 C.proc.pen. nu prevăd modalitatea concretă în care procurorul 

poate și trebuie să facă remedierile neregularităților constatate de judecătorul de cameră 

preliminară, motiv pentru care, ca regulă, în acord cu practica judiciară cvasimajoritară, 

remedierile se fac de către procurorul de caz printr-un răspuns scris în care se fac precizări sau 

completări, avizate de procurorul ierarhic superior, deci printr-un act sui generis de regularizare. 

(De asemenea, trebuie precizat că legea nu impune o anumită formă sau denumire a actului de 

remediere, însă, întrucât el vizează rechizitoriu, este necesar ca el să îndeplinească toate cerințele 

de formă ale acestuia, inclusiv cele referitoare la verificarea legalității și temeinicele de către 

procurorul ierarhic superior, această ultimă cerință fiind respectată în speță).  

Însă, în situații particulare precum cea din speța de față, remedierea neregularităților – în 

condițiile în care procurorul apreciază că ar mai putea fi făcute – trebuie să țină seama de Decizia 

C.C.R. nr. 22/2018, ceea ce conduce la concluzia că ele nu mai pot fi făcut printr-un act mixt ca 

cel din speță denumit „precizări și completări”, întrucât acest lucru ar implica, în mod inerent, 

păstrarea/rămânerea în dosarul cauzei a rechizitorului inițial, în care se citează din conținutul 

probelor excluse. Or, acest lucru contravine Deciziei C.C.R. nr. 22/2018.  

În concret, în speță, așa cum s-a arătat deja, răspunsul Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Iași din data de 12.08.2019, denumit „precizării și completări” este un act mixt, ce conține: ● în 

prima parte, modul în care procurorul B.D. a înțeles să remedieze neregularitățile (în concret, prin 

expunerea situației de fapt, parțial modificate și completate, precum și a încadrării juridice a 

faptelor, deci prin refacerea și referirea doar a anumitor secțiuni ale rechizitoriului); ● în a doua 

parte, o serie de precizări, în fapt noi răspunsuri/concluzii la excepțiile invocate de judecătorul de 

cameră preliminară, la care s-au adăugat o serie de argumente (cu rolul de a combate o serie de 

aspecte reținute de judecător în încheierea din 26.07.2019), menționându-se totodată că „se 

completează citativul rechizitoriului”, prin indicarea celor trei părți civile-unități medicale; ● în a 

treia parte doua parte, precizarea faptului că se menţine dispoziţia de trimitere în judecată. 

Dar, acest răspuns al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași nu permite înlăturarea din 

dosarul cauzei a rechizitoriului din 11.06.2019, întrucât, dincolo de faptul că nu are conținutul 

unui rechizitoriu (ci doar secțiuni/fragmente parțial modificate sau completate ale celui din 

11.06.2019), într-o astfel de ipoteză, la dosarul cauzei nu ar mai rămâne rechizitorul, respectiv 

actul de sesizare, ceea ce nu poate fi acceptat, pentru că însemnă că instanța ar fi nelegal sesizată, 

lipsind practic actul sesizare al acesteia.  

Prin urmare, în astfel de situații particulare, remedierea implică refacerea întregului 

rechizitoriu, cu consecința înlocuirii primului.  

De altfel, în sensul aceleiași concluzii este și practica relativ recentă a Î.C.C.J., care, de 

exemplu, prin încheierea din 11 iulie 2019 pronunțată, în contestație, de un complet de judecători 

de cameră preliminară, în dosarul nr. 2999/1/2018, printre altele, a dispus, „în conformitate cu 
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Decizia nr. 22/18.01.2018 a C.C.R., îndepărtarea de la dosarul cauzei a mijloacelor de probă 

excluse, precum și, în ipoteza menținerii soluției de trimitere în judecată, eliminarea referirilor la 

aceste probe și eliminarea redării conținutului acestor probe din rechizitoriu”, stabilind ca această 

măsură să fie adusă la îndeplinire de către parchetul competent. În speța respectivă, unitatea de 

parchet competentă a solicitat restituirea cauzei, iar ulterior a refăcut rechizitoriul, în acord cu 

cerințele încheierii judecătorilor de cameră preliminară, dispunând o nouă sesizare a instanței, 

printr-un nou rechizitoriu.  

În consecință, din acest prim punct de vedere răspunsul Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Iași din 12.08.2019 nu are aptitudinea/capacitatea de a remedia neregularităţile actului de sesizare. 

În al doilea rând, judecătorul a reținut că răspunsul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași 

din 12.08.2019 nu au fost remediat toate neregularitățile, din moment ce anumite pasaje din 

conținutul acestuia fac trimitere, dar mai ales se bazează, în mod evident și decisiv, pe declarația 

martorului AG. 

În al treilea rând, judecătorul a reținut că prin același răspuns din 12.08.2019 nu au fost 

remediate toate neregularitățile constatate din moment ce: ● chiar dacă s-a completat citativul 

rechizitoriului, acesta nu a fost modificat corespunzător, prin înlăturarea din conținutul său a 

martorilor ale căror declarații au fost excluse, în condițiile în care prin precizările făcute, 

procurorul B.D. (care a întocmit răspunsul) a menționat expres și repetat că situația de fapt 

descrisă – în urma modificării și completării parțiale – se bazează doar pe declarațiile a patru 

martori oculari; ● secțiunea referitoare la enumerarea mijloacelor de probă din rechizitoriu (pagina 

9) nu a fost remediată (nici înlăturată expres; de altfel nici nu ar fi fost posibil acest lucru), în 

acesta făcându-se trimiteri la toate declarațiile martorilor, inclusiv la cele excluse (adică sunt 

menționate toate declarațiile martorilor audiați în cauză, atașate la dosarul de urmărire penală). 

În special, pentru aceste prime trei categorii de motive, judecătorul de cameră preliminară 

a reținut că neregularitățile sus-menționate, neremediate (ori neremediate în acord cu Decizia 

C.C.R. nr. 22/2018) sunt suficient de grave pentru a atrage imposibilitatea stabilirii obiectului și 

limitelor judecății, în sensul art. 346 alin. 3 lit. a C.proc.pen.. Astfel, nu este clar dacă faptele 

deduse judecății sunt sau nu cele a căror descriere completă rezultă (ori se bazează) și din (pe) 

declarațiile de martor excluse (unele chiar citate în rechizitoriu). În acest context, se reține că 

„faptele” la care face referire art. 371 C.proc.pen. vizează – în acord cu jurisprudența CEDO – nu 

doar descrierea sintetică de al rubrica în drept a rechizitoriului, ci și toate circumstanțele factuale 

relevante expuse în considerentele rechizitoriului, respectiv la toate împrejurările de loc, timp, 

mijloace, mod, mobil, scop în care se pretinde că au fost săvârşite.  

Pe de altă parte, noțiunea de „limitele judecății” este cel puțin parțial diferită de cea 

referitoare la „obiectul judecății” (care are sensul definit la art. 371 C.proc.pen.), din moment ce 

legiuitorul utilizează ambele noțiuni separate de conjuncția „sau”, aceasta referindu-se, în special, 

la stabilirea cadrului procesual, a părților și participanților procesuali, inclusiv a altor limite în 

cadrul cărora urmează a se desfășura judecata (inclusiv la eliminarea oricărui echivoc cu referire la 

probele administrate în faza de urmărire penală, ce stau la baza începerii judecății). Or, față de cele 

mai sus expuse, se reține că – în condițiile în care actul dorit cu rol de remediere nu satisface 

cerințele Deciziei C.C.R. nr. 22/2018, iar sesizarea instanței (astfel cum s-a încercat remedierea 

rechizitoriului prin răspunsul din 12.08.2019) se bazează în continuare pe unele probe excluse (cu 

referire la declarația martorului AG) – nu pot fi stabilite, în mod cert, limitele judecății. 

În al patrulea rând, judecătorul a reținut că răspunsul, respectiv actul cu rol dorit de 

remediere din 12.08.2019, avizat de primul procuror, a fost întocmit de procurorul B.D., altul 

decât procurorul de caz. De asemenea, se mai reține că, prin răspunsurile anterioare la excepțiile 

invocate, procurorul de caz efectuase deja anumite remedieri ale unor neregularități ale 

rechizitoriu, ceea ce a determinat judecătorul să respingă excepțiile aferente, ca fiind rămase fără 

obiect.  
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În opinia judecătorului de cameră preliminară, răspunsul, respectivul actul cu rol dorit de 

încercare a efectuării remedierii neregularităților, nu poate fi întocmit de un alt procuror decât cel 

care a întocmit sau avizat rechizitorul și, cu atât mai puțin, de un procuror care, anterior, nu 

efectuase nici măcar un act de urmărire penală în cauză. Cu atât mai mult, nu poate fi acceptat ca, 

în aceiași speță, remedieri ale unor neregularități să fie realizate succesiv de către procurori 

diferiți, din care unul să nu fie nici procuror de caz și nici măcar procurorul ierarhic superior.  

Remedierea actului de sesizare a instanției este de competența exclusivă a procurorului 

care a îndeplinit, în mod efectiv, măcar parțial, funcția de urmărire penală și a întocmit 

rechizitoriul, iar, în caz de imposibilitate a acestuia, de competența procurorului ierarhic superior 

care a verificat legalitatea și temeinicia trimiterii în judecată și care, astfel, avea cunoștință de 

cauză, mai ales că fusese implicat direct în emiterea rechizitorului, prin confirmarea acestuia. De 

altfel doctrina și jurisprudența sunt, dacă nu unanime, cel puțin cvasimajoritare în acest sens. A 

accepta că orice alt procuror ar putea să facă remedierea neregularităților, ar însemnă, de pildă, a 

se accepta că și procurorul de ședință ar putea să o facă, concluzie care, în mod evident, nu poate 

fi primită, nefiind permisă de conținutul concret al prevederilor art. 345 alin. 3 C.proc.pen., care – 

spre deosebire de vechiul Cod de procedură penală – este rezultatul noii „filosofii”, bazată pe 

separarea funcțiilor judiciare, consacrată expres în Noul Cod de procedură penală. 

Mai mult decât atât, în condițiile în care, de principiu, menținerea dispoziţiei de trimitere în 

judecată (spre deosebire de remedierea neregularităților) este exclusiv atributul procurorului de 

caz (și doar, în cazuri de imposibilitate, a celui ierarhic superior, ce a confirmat rechizitoriul, caz 

în care, răspunsul acestuia va trebui avizat de procurorul ierarhic superior al acestuia), a fortiori 

(cu atât mai mult) nu poate fi acceptată teza că un alt procuror, terț, ar putea să decidă menținerea 

sau nu a dispoziţiei de trimitere în judecată. Cu alte cuvinte, un terț procuror nu are competența 

funcțională (cum nu o are nici procurorul de ședință) nici de a remedia neregularitățile și nici a 

hotărî dacă menține sau nu dispoziția de trimitere în judecată a altui procuror. 

În consecință, în situația în care procurorul care a emis rechizitoriul în dosarul cu care a 

fost sesizată instanța de judecată, lipsește din parchet, din motive obiective (situație care – repetăm 

– nu a fost invocată), singurul în măsură să răspundă judecătorului de cameră preliminară, potrivit 

art. 345 alin. 3 C.proc.pen., dacă menține sau nu dispoziția de trimitere în judecată este prim-

procurorul parchetului, în virtutea aplicării principiului subordonării ierarhice a procurorilor, 

prevăzut de art. 65 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, procurorii din 

fiecare parchet fiind subordonați conducătorului parchetului respectiv și având în vedere atribuțiile 

prim-procurorului. 

Și din aceste motive, din punctul de vedere al judecătorului de cameră preliminară, pentru 

a exista un răspuns legal, potrivit art. 345 alin. 3 C.proc.pen., acesta trebuia emis de către 

procurorul care a întocmit rechizitoriul, cu confirmarea prim-procurorului sau de către primul-

procuror, în absența procurorului titular, nefiind suficient a se emite un ordin de către prim-

procuror prin care să fie desemnat un alt procuror, pentru a înlocui în acest caz procurorul titular 

absent (presupunând că s-ar fi invocat o absență justificată și că s-ar fi emis vreun astfel de ordin, 

la care parchetul nici măcar nu a făcut referire), întrucât, pe de o parte, cauza nu se mai afla în 

lucrare, potrivit art. 64 alin. 4 din Legea nr. 304/2004, fiind finalizată prin trimiterea în judecată, 

iar, pe de altă parte, natura și rolul rechizitoriului exclude o asemenea posibilitate. 

În concluzie, doar procurorul care și-a asumat trimiterea în judecată a unui inculpat și cel 

care a verificat sub aspectul legalității și temeiniciei această trimitere în judecată (prim-procurorul) 

pot să emită ulterior acte de dispoziție cu privire la rechizitoriu, în sensul că îl mențin ori solicită 

restituirea lui, fiind de neconceput ca un alt procuror - care nu a semnat actul de sesizare a 

instanței - să ia decizii cu privire la un act juridic de o însemnătate capitală în economia procesului 

penal. 

Prin urmare, raportat la cele anterior arătate, se reține că și din acest punct de vedere 

răspunsul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași din 12.08.2019 nu are aptitudinea/capacitatea de 



23 
 

a remedia neregularităţile actului de sesizare și nici de a înlătura toate aspectele de natură a atrage 

nelegalitatea sesizării instanței. 

De aceea, deși a fost întocmit înlăuntrul termenului de 5 zile, un astfel de răspuns, nefiind 

realizat nici de primul procuror și nici de procurorul ierarhic superior, echivalează cu lipsa unui 

răspuns valabil/regulamentar în sensul art. 345 alin. 3 C.proc.pen., ceea ce atrage incidența art. 

346 alin. 3 lit. c teza a II-a C.proc.pen.. Cu alte cuvinte, nu orice răspuns înlăuntrul acestui termen 

și, mai ales, nu a oricui, poate fi considerat ca un răspuns în sensul avut în vedere de legiuitor. Or, 

termenul de 5 zile în discuție este unul de decădere, legal și maximal.  

Pe de altă parte, și în subsidiar, judecătorul de cameră preliminară a reținut că, prin 

încheierea din 26.07.2019, a constatat neregularitatea rechizitoriului şi nelegalitatea sesizării 

instanţei, derivate, în secundar, și din: ▪ nejustificarea rezonabilă a împrejurărilor pentru care nu au 

mai fost administrate sau, după caz, efectuate o serie de probe și/sau acte de procedură 

dispuse/demarate ori obligatorii, cu consecința afectării caracterului echitabil, în ansamblu, a 

urmării penale; ▪ cât și din omisiunea stabilirii cadrului procesual, respectiv a tuturor subiecților 

procesuali.  

În concret, în acest sens, în considerentele aceleiași încheieri, s-a reținut, în esență (pct. 

25.5), că rechizitoriul a fost emis în condițiile: a) încălcării grave a dreptului la apărare al 

inculpaților; b) al neintroducerii în cauză a tuturor subiecților procesuali; c) al omisiunii 

administrării unor probe dispuse și al nemaiefectuării unor acte de procedură demarate, fără a se 

reveni motivat asupra acestora, împrejurări care, coroborate, au afectat grav dreptul la apărare, 

echitatea (inclusiv loialitatea) și legalitatea în ansamblu a urmării penale. Totodată, s-a reținut că 

un rechizitoriu emis în astfel de condiții, respectiv cu consecința încălcării disp. art. 327 și art. 328 

cu referire la art. 286 și art. 306 și art. 1 alin. 2, art. 2, art. 5, art. 8 și art. 10 C.proc.pen., este de 

natură a afecta înseși legalitatea sesizării instanței.  

Cât privește aspectele relative la omisiunea administrării unor probe dispuse și al 

nemaiefectuării unor acte de procedură demarate, fără a se reveni motivat asupra acestora, prin 

aceiași încheiere (pct. 25.5 raportat la pct. 19.6) s-a reținut că, în esență, acestea au afectat grav 

dreptul la apărare, echitatea și legalitatea în ansamblu a urmării penale și că ele au constat în 

următoarele împrejurări coroborate :  

c. 1) în faptul că nu s-a dat curs nici uneia dintre cererile avocaților aleși ai inculpaților și, 

în mod special, a inculpatului ARC, de care procurorul de caz a avut cunoștință cel mai târziu la 

data începerii redactării rechizitoriului (din moment ce acesta cerere a fost atașată dosarului de 

urmărire penală), cu referire, mai ales, la cererile de aprobare a studierii dosarului și de eliberare 

de copii, având în vedere că, după data arestării sale preventive, inculpatul ARC nu a mai avut 

acces la dosar și nici cunoștință de actele de urmărire penală efectuate;  

c. 2) în neadministrarea unor probe dispuse ce păreau a fi importante;  

c. 3) în trimiterea în judecată, cu o grabă nejustificată (ceea ce a generat și numeroase erori 

materiale, îndreptate, ulterior), fără a se mai aștepta anumite relații și/sau fără a se efectuate 

anumite acte de procedură demarate. 

Toate aceste categorii încălcări au fost amplu detaliate și argumentate în aceiași încheiere 

din 26.07.2019, la care facem trimitere.  

Mai întâi, deși, într-adevăr, că dacă ar fi privite izolat, unele dintre aspectele/încălcările 

anterior enumerate (și anume cele de la pct. a, b, c1, c2 și c3) nu ar putea atrage, doar prin ele 

însele, neregularitatea rechizitoriului şi nelegalitatea sesizării instanţei, totuși, analizate împreună - 

inclusiv prin raportare și la celelalte încălcări (constând în obținerea unui număr de 6 declarații de 

martori, în mod nelegal, ce au fost, de altfel, excluse) – toate evidențiază o afectare gravă, repetată 

și de durată, a dreptul la apărare al inculpaților, precum și a principiilor loialității, echității și 

legalității în ansamblu a urmării penale. Or, o sesizare legală a instanței este incompatibilă cu 

astfel de încălcare/afectare, limitele judecății neputând fi determinate și bazate de/pe o asemenea 

urmărire penală. 
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În al doilea rând, se reține că o bună parte dintre aceste încălcări nu au fost remediate și 

nici nu mai puteau fi remediate, prin răspunsul Parchetului din data de 12.08.2019.  

În al treilea rând, se reține că, dintre aceste cinci categorii de încălcări (de la pct. a, b, c1, 

c2 și c3), cea de la pct. c.1 referitoare la faptul că nu s-au soluționat în nici un fel cererile de acces 

la dosar (de studiu și eliberare copii) formulate de avocații aleși ai inculpaților, dar în mod special 

de cel al inculpatului ARC, nici măcar la data începerii redactării rechizitoriului, este, în sine, 

suficient de gravă, încât să atragă, singură, nelegalitatea sesizării instanței. 

Dacă nelegalitatea derivând din ignorarea cererilor avocaților aleși de încunoștințare cu 

privire la audierea celor șase martori poate și a fost sancționată prin constatarea nulității obținerii 

acestor probe și prin excluderea lor, nelegalitatea derivând din ignorarea totală și deci din refuzul 

nejustificat de a permite accesul la dosar al acelorași avocați (prin admiterea cererilor de studiu și 

eliberare copii, chiar și condiționat ori doar parțial) nu poate fi înlăturată în alt mod decât prin 

constatarea nelegalității sesizării instanței și restituirea cauzei la procuror.  

Într-adevăr, într-un stat democratic și într-un sistem de drept procesual ca cel consacrat de 

actualul Cod de procedură penală, nu poate fi acceptat că ar putea fi dispusă o trimitere în judecată 

prin ignorarea totală a cererilor anterioare de acces la dosar a avocaților aleși ai inculpaților, făcute 

cu mult înaintea emiterii rechizitoriului și dintre care de una procurorul luase cu certitudine la 

cunoștință, înaintea întocmirii acestuia. A accepta acest lucru însemnă a valida arbitrariul și a goli 

de conținut principiile fundamentale ce guvernează procesul penal, consfințite constituțional și 

convențional, în mod special cele al apărării, al loialității și, deci, al caracterului echitabil al 

procesului penal. 

Într-adevăr, în faza de urmărire penală, una dintre principalele expresii ale principiului 

caracterului echitabil al urmării penale o constituie principiul loialității.  

Dar, principiul loialităţii, consacrat expres în noul Cod de procedură penală, nu trebuie 

înţeles şi limitat exclusiv la conţinutul art. 101 C.proc.pen., respectiv doar la loialitatea 

administrării probelor, întrucât, în realitate, acest principiu are un conţinut mai larg, el constituind 

regula potrivit căreia este interzisă utilizarea oricărei strategii sau manopere ce are ca scop 

administrarea, cu rea-credinţă, a unui mijloc de probă sau care are ca efect provocarea comiterii 

unei infracţiuni ori care urmărește (ori are drept consecință) ignorarea flagrantă a dreptului la 

apărare al inculpaților, mai ales dacă prin astfel de mijloace/metode se aduce atingere demnităţii 

persoanei, drepturilor acesteia la un proces echitabil sau la viaţă privată. Prin urmare, principiul 

loialităţii (consacrat procedural), în fapt, are în vedere încălcarea sau ignorarea unor norme 

punctuale de procedură ce reglementează succesiunea activităţilor procesuale şi modul lor de 

desfăşurare. 

Or, procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege (art. 1 alin. 1 

C.proc.pen.), nu a celor neprevăzute, dar neinterzise expres. Premisa este că legea de procedură 

reglementează (art. 1 alin. 1 C.proc.pen.) toate situaţiile ce se pot ivi în cursul procesului, iar acolo 

unde nu reglementează înseamnă că exclude posibilitatea existenţei unei astfel de situaţii.  

Deși, ca regulă, evaluarea echitabilității procesului se face în raport cu ansamblul acestuia, 

verificându-se respectarea nu numai a dreptului la apărare, totuși, trebuie avut în vedere că, în 

jurisprudența sa CEDO a statuat, în același timp, cu valoare de principiu - prin hotărârea din 

24.11.1993 pronunțată în cauza Imbrioscia vs. Elveția - faptul că ‹‹chiar dacă art. 6 are ca 

„obiectiv principal”, în materie penală, „să asigure un proces echitabil în faţa unei „instanţe”, 

totuşi acesta nu rămâne inaplicabil faţă de etapele anterioare judecăţii ››. 

De asemenea, CEDO a statuat că, în materie penală, că există o legătură între literele a) şi 

b) ale art. 6 § 3, iar dreptul de a fi informat cu privire la natura şi cauza acuzaţiei trebuie să fie 

analizat în lumina dreptului acuzatului de a-şi pregăti apărarea [Pélissier şi Sassi împotriva Franţei 

(MC), pct. 54; Dallos împotriva Ungariei, pct. 47].  

Tot la fel, în cauza Rupa (nr. 1) împotriva României (hotărârea din 16.12.2008), Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului a precizat (paragrafele 222 și 225) că etapa procesuală care se 
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desfăşoară înainte de sesizarea instanţei este, de asemenea, acoperită de garanţiile prevăzute la art. 

6 § 3, dacă şi în măsura în care nerespectarea lor iniţială riscă să compromită în mod grav 

caracterul echitabil al procesului”, Curtea stabilind deja că nerespectarea iniţială a acestor garanţii 

riscă să compromită grav echitatea procesului (Salduz împotriva Turciei, Marea Cameră)”.  

Pe de altă parte, „Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale” şi jurisprudenţa CEDO erau și sunt obligatorii pentru organele judiciare române, 

date fiind dispoziţiile art. 11 şi 20 din Constituţia României, art. 1 şi art. 32 alin. 2 din Convenţie. 

Dar, potrivit art. 20 alin. 3 din Constituție, atunci când – în materia drepturilor omului - legea 

internă prevede un standard superior celui convențional se aplică și are prioritate acest standard 

intern. În materie procesuală, Noul Cod de procedură penală a statuat în favoarea suspectului și a 

inculpatului, precum și a avocatului său, o serie de drepturi, inclusiv dreptul de acces la dosar 

(studiu/consulare și eliberare copii, pe cheltuiala sa) pe tot parcursul procesului penal, deci și în 

faza de urmărire penală, așa cum prevede expres art. 94 C.proc.pen. Restricționarea accesului la 

dosar se poate face, conform art. 94 alin. 4 C.proc.pen., doar printr-o ordonanță motivată și doar 

pentru o perioadă limitată. În speță, lipsește însă vreo astfel de ordonanță de restricționare 

motivată.  

Împotriva acestei încheieri au formulat contestaţii, în termenul legal, partea civilă PPN şi 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi. 

În motivarea contestaţiei, Pachetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a arătat că încheierea nr. 

85/CP din 21.08.2019 şi încheierea din 26.07.2019 (fără cale separată de atac) sunt netemeinice şi 

că în mod nejustificat judecătorul de cameră preliminară a exclus din materialul probator 

declaraţiile martorilor audiaţi în datele de 05.06.2019 şi 10.06.2019, a constatat neregularitatea 

actului de sesizare şi a sesizării instanţei şi a dispus restituirea cauzei către parchet. 

A: Referitor la încheierea de camera preliminară din 26 iulie 2019: 

Prin această încheiere, dată fără cale separată de atac, judecătorul de cameră preliminară a 

admis, în parte, excepţiile invocate din oficiu de către judecător precum şi de către inculpaţii ARC 

şi UNC. 

Judecătorul de cameră preliminară, în mod nelegal şi netemeinic: 

- a exclus din materialul probator al cauzei, ca mijloace de probă obţinute în mod nelegal 

declaraţiile celor 2 martori audiaţi la data de 05.06.2019 - ŢMI şi BMI şi declaraţiile martorilor 

audiaţi la data de 10.06.2019, respectiv PAG, DAE, AG şi ANB. 

- a considerat că Parchetul nu 1-a întrebat explicit pe martorul AG dacă este de acord ca, în 

calitate de frate al inculpatului, să dea declaraţie şi nu a consemnat expres voinţa acestuia. 

- a considerat că Parchetul a dispus trimiterea în judecată fără să mai administreze sau, 

după caz, să efectueze o serie de probe şi acte de procedură dispuse ori obligatorii - respectiv, 

audierea unor martori, solicitarea de relaţii de la anumite unităţi medicale sau introducerea în 

cauză a anumitor participanţi procesuali - şi fără să dispună (sau măcar să motiveze prin vreun act 

procesual) revenirea asupra administrării unora dintre acestea, conduita fiind de natură a afecta 

echitatea, în ansamblu, a urmării penale şi legalitatea sesizării instanţei. 

Totodată, în mod netemeinic, judecătorul de cameră preliminară a admis excepţia invocată 

din oficiu şi a constatat neregularitatea rechizitoriului şi nelegalitatea sesizării instanţei, derivate, 

în principal, din faptul că descrierea situaţiei de fapt se bazează pe susţinerile unora dintre cei 6 

martori ale căror declaraţii s-a constatat că au fost obţinute nelegal, şi în secundar, din 

nejustificarea rezonabilă a împrejurărilor pentru care nu au mai fost administrate sau, după caz, 

efectuate o serie de probe şi acte de procedură dispuse ori obligatorii, cu consecinţa afectării 

caracterului echitabil, în ansamblu, a urmării penale; cât şi din omisiunea stabilirii cadrului 

procesual, respectiv a tuturor subiecţilor procesuali. 

Critică această încheiere şi consideră ca lipsite de temeinicie şi contrare dispoziţiilor 

procedural penale constatările şi dispoziţiile judecătorului de cameră preliminară astfel cum 

rezultă din dispozitivul încheierii respective, referitoare la faptul că: 
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1. Excluderea din materialul probator a declaraţiilor martorilor audiaţi în datele de 

05.06.2019 şi 10.06.2019 pe considerentul că procurorul a vătămat grav dreptul la apărare al 

inculpaţilor, excluderea din materialul probator a declaraţiei martorului AG și pe considerentul ca 

procurorul nu și-a îndeplinit obligaţia de a-l întreba explicit dacă este de acord în calitate de frate 

al inculpatului să dea declaraţie şi mai, ales nu a consemnat expres voinţa sa sub aceste aspect; 

Judecătorul de cameră preliminară a motivat excluderea probelor reţinând că inculpatului 

ARC i s-au încălcat grav şi iremediabil drepturi procesuale consacrate procesual-penal, 

constituţional şi convenţional, la art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în mod 

special dreptul la apărare în condiţiile în care după momentul arestării preventive a inculpatului 

ARC, acesta nu a mai avut cunoştinţă şi nu a mai putut participa la nici un act de urmărire penală, 

neavând acces nici la dosar, deşi avocatul său ales formulase o cerere în acest sens. 

În ce priveşte situaţia inculpatului UNC, judecătorul a motivat că, prin faptul că nu s-a dat 

curs cererii formulate şi transmise la 03.06.2019 de avocatul DSM, în calitate de avocat ales al 

inculpatului UNC, precum şi prin audierea unui număr total de 6 martori la datele de 05.06 şi 

10.06.2019, fără ca avocatul său ales să fi fost încunoştinţat, şi acestui inculpat i-a fost încălcat 

flagrant dreptul la apărare, garantat de art. 10, art. 89 alin. l şi art. 92 alin. 1,2,6 C.proc.pen. 

Concluzia trasă de judecătorul de cameră preliminară este aceea că cererea din 03.06.2019 

expediată prin fax de avocat DSM a fost primită de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, însă, 

ulterior, din considerente subiective, cel mai probabil de ordin administrativ, aceasta nu a mai fost 

înregistrată şi nici nu a mai ajuns la dosarul cauzei. 

La o analiză sumară a motivării şi a cronologiei actelor, faţă de împrejurarea că ar fi existat 

două cereri ale avocaţilor aleşi de a fi prezenţi la audierea martorilor iar procurorul nu i-a înştiinţat 

să participe, ar putea părea justificată soluţia judecătorului de cameră de a sancţiona parchetul prin 

excluderea probelor din dosar. Dar materialul probator al dosarului şi explicaţiile parchetului 

dovedesc că nu a fost vorba despre neloialitatea procurorului în administrarea probelor, nu a 

existat nici un interes subiectiv al parchetului sa ascundă avocaţilor sau inculpaţilor că au loc 

audieri de martori în dosar şi în nici un caz nu poate fi vorba despre un interes al organelor de 

urmărire penală în nesocotirea unei cereri formulată de un avocat într-o cauză penală şi nici o 

probă că parchetul, intenţionat, pe motive de ordin administrativ nu ar fi înregistrat cererea 

apărătorului, tratând-o cu nepăsare. 

Din actele dosarului rezultă că delegaţia apărătorului ales al inculpatului ARC a fost 

trimisă prin fax la Parchetul de pe lângă Tribunalul laşi la data de 04.06.2019, orele 15:22. A fost 

înregistrată, în aceste condiţii, după parcurgerea circuitului administrativ, la data de 06.06.2019. 

Audierea celor șase martori trebuia să aibă loc la data de 05.06.2019, dar acest fapt nu s-a 

realizat decât parţial, respectiv audierea a doi martori prin intermediul instituţiei delegării 

organelor de poliţie judiciară, deoarece la data de 05.06.2019 a avut loc o infracţiune de omor în 

raza de competenţă teritorială a parchetului. În aceste condiţii, procurorul de caz a trebuit să aloce 

următoarele zile instrumentării noului caz (dosarul penal nr. 385/P/2019 al Parchetului de pe lângă 

Tribunalul laşi). Din acest motiv, audierea celorlalţi 4 martori a fost amânată la data de 

10.06.2019. 

Dar, în situaţia menţionată, întrucât delegaţia apărătorului ales nu a fost depusă direct la 

dosarul cauzei şi nici procurorul de caz nu a fost încunoştinţat direct, eventual telefonic, de către 

apărătorul ales, acesta a luat cunoştinţă despre existenţa unui avocat ales după efectuarea actelor 

procedurale din data de 10.06.2019. 

Cu atât mai puţin, procurorul de caz nu avea de unde să cunoască această împrejurare 

referitoare la asistenţa juridică a inculpatului ARC, la data de 05.06.2019, când a avut loc audierea 

martorilor TMI şi BMI, în condiţiile în care delegaţia apărătorului ales trimisă prin fax, nu era nici 

măcar înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul laşi. 

Pe de altă parte, în faza de cameră preliminară este necesară stabilirea explicită de către 

judecător nu numai a nelegalităţii în administrarea probei, ci şi a vătămării pretins produse. 
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Astfel, conform disp. 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 sau subiecţilor procesuali principali, care nu poate fi 

înlăturată decât prin desfiinţarea actului. Or, în cazul celor patru martori audiaţi la data de 

10.06.2019, nu s-a produs nici o vătămare procesuală inculpaţilor. Se constată cu uşurinţă că unul 

dintre martori, respectiv numitul ABN, nu a fost prezent la locul şi momentul săvârşirii faptei; în 

cazul altuia, respectiv martorul PAG, este practic vorba de un supliment la declaraţia dată în 

condiţii procedurale la data de 22.05.2019 şi care nu aduce nici un fel de elemente noi în acuzare; 

iar în ceea ce priveşte declaraţiile martorilor DAE şi AG, acestea relevă şi fapte sau împrejurări de 

fapt favorabile inculpaţilor, putând fi prin urmare folosite în favoarea acestora. 

În ce priveşte situaţia avocatului ales al inculpatului UNC, neparticiparea acestuia la 

audieri şi la întreaga procedură nu poate fi imputată parchetului şi cu atât mai puţin procurorului 

de caz, avocatul având o atitudine de pasivitate în cursul urmăririi penale şi neasigurând o 

asistenţă juridică efectivă inculpatului care 1-a angajat. 

Excepţia invocată de către apărătorul ales al inculpatului UNC este nefondată întrucât 

procurorul de caz nu a avut cunoştinţă în momentul audierii martorilor despre calitatea acestuia de 

apărător ales al inculpatului. 

Apărătorul ales al inculpatului UNC a dovedit doar că a efectuat o transmisie prin fax către 

parchet. Nu există nici o probă certă că înscrisul posibil trimis este chiar pretinsa delegaţie de 

apărător ales iar în eventualitatea că delegaţia a fost totuşi transmisă parchetului prin fax, s-a 

dovedit că acest înscris nu a ajuns la cunoştinţa procurorului de caz şi prin urmare nu poate fi 

imputat procurorului că nu a chemat la audieri un avocat despre care nu ştia că fusese angajat. 

Niciodată în practica parchetului nu a existat un precedent de această natură pentru a 

îndreptăţi judecătorul să constate că cererea nu a mai fost înregistrată din motive de ordin 

administrativ, aceasta fiind o simplă speculaţie. Aşa cum explicat şi primul procuror în adresa prin 

care a comunicat judecătorului de cameră preliminară rezultatul verificărilor sale, au fost depuse 

toate eforturile pentru lămurirea situaţiei cererii însă nici din Registrul de evidenţă a activităţii de 

urmărire penală şi de supraveghere a acesteia, nici din înscrisurile aflate la urma dosarului penal 

nr. 356/P/2019 nu a rezultat că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi s-ar fi înregistrat vreun 

înscris trimis prin fax la data de 03.06.2019 de către avocatul DSM. A specula pentru a explica 

lipsa delegaţiei apărătorului într-o manieră pe care judecătorul de camera să o fi considerat 

acceptabilă, ar fi însemnat faţa de toate datele cauzei, a face afirmaţii neprobate şi susceptibile de 

a crea dubii cu privire la sinceritatea şi seriozitatea parchetului. 

Solicită însă ca judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar să 

analizeze loialitatea procurorului şi atitudinea acestuia referitor la respectarea dreptului la apărare 

al inculpatului UNC şi prin analiza conduitei apărătorului său. Astfel, avocatul ales al inculpatului, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 40 alin. 2 şi respectiv art. 26 Legea nr. 25/2017, avea obligaţia 

să depună toate diligentele pentru apărarea intereselor clientului său, obligaţie care în faţa 

organelor de urmărire penală ar fi presupus şi depunerea de îndată a unei delegaţii de apărător ales 

în original. Pentru asigurarea unei apărări efective ar fi trebuit contactat procurorul de caz, pentru 

a lua cunoştinţă imediat de toate informaţiile necesare apărării clientului său şi chiar pentru a 

înlătura orice posibilitatea de a nu avea cunoştinţă despre administrarea probelor şi evoluţia 

cauzei. Materialul dosarului arătă însă că avocatul ales a rămas în pasivitate pe durata urmăririi 

penale şi nici măcar cu ocazia motivării excepţiei în faţa judecătorului de cameră preliminară, nu a 

explicat în concret care a fost vătămarea cauzată de procuror clientului său (dispărut de la 

domiciliu după săvârşirea faptei) prin audierea martorilor, atât timp cât organul de urmărire penală 

nu cunoştea poziţia procesuală a inculpatului, nu cunoştea unde se află inculpatul şi nici nu se ştia 

că acesta are un avocat ales. 

Dacă faţă de cererea de participare la audieri a avocatului ales al inculpatului ARC, 

judecătorul poate constata o oarecare vulnerabilitate a urmăririi penale conturată de faptul că 
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procurorul nu a înştiinţat apărătorul ales despre administrarea probei din data de 10.06.2019, 

justificată însă prin circumstanţele relatate ulterior de procuror, în cazul avocatului inculpatului 

UNC procurorul nu a încălcat nici o prevedere legală, pentru că este cert că delegaţia nu a ajuns 

niciodată în dosar şi la cunoştinţa procurorului. 

În analizarea temeiniciei constatării judecătorului de camera preliminară de la Tribunalul 

Iaşi precum că procurorul ar fi încălcat grav dreptul la apărare al inculpatului UNC, solicită să se 

analizeze şi un aspect din practica recentă a Curţii de Apel Iaşi, pe o speţă care prezintă puternice 

asemănări cu cea prezentă. 

Astfel, prin Decizia 16 din 14.06.2019, judecătorii de cameră preliminară care au analizat 

contestaţia promovată de inculpata BG împotriva încheierii nr. 44 CP din 10.04.2019, au respins 

pe fond contestaţia. Una dintre problemele apărute în cursul procedurii a fost aceea că apărătorul 

ales al inculpatei ar fi trimis prin fax la registratura Tribunalului Iaşi opt pagini reprezentând cereri 

și excepţii pentru două dosare penale, cu confirmarea că au fost expediate opt pagini. Considerând 

ca din eroare înscrisurile transmise ar fi fost anexate la un singur dosar dintre cele două, avocatul a 

studiat dosarul şi a constatat că la dosar au ajuns doar patru din opt pagini şi nu opt din opt, aşa 

cum rezultă din confirmarea numărului de fax de la care au fost transmise înscrisurile, cât şi 

confirmarea faxului destinatarului. Faţă de situaţia intervenită, avocatul a solicitat a se constata că 

nu este culpa inculpatei pentru faptul că cererile şi excepţiile formulate de inculpată nu au ajuns la 

dosar anterior pronunţării încheierii de soluţionare a procedurii de cameră. 

Solicitându-se relaţii de la Tribunal pentru lămurirea împrejurărilor invocate de inculpată, 

instanţa a comunicat că în cauza respectivă nu au fost înregistrate cereri şi excepţii în procedura de 

cameră preliminară, aspect care rezulta din fisa dosarului generată de sistemul Ecris. S-a reţinut 

totodată că din referatul întocmit de grefierul din cadrul Curţii de Apel Iaşi, nu a rezultat existenţa 

de cereri şi excepţii formulate în dosarul Tribunalului Iaşi. 

În această împrejurare, s-a apreciat de către judecătorii care au analizat contestaţia că, în 

mod corect judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Iaşi a constatat legalitatea 

sesizării instanţei, administrării probelor, efectuării urmăririi penale şi a dispus începerea judecăţii 

în cauză, contestaţia fiind după cum a arătat respinsă. 

Ceea ce a dorit să evidenţieze prin prezentarea speţei de mai sus este că astfel de situaţii se 

întâmplă, iar în aceste cazuri culpa unei persoane în încălcarea drepturilor procesuale ale unui 

inculpat trebuie dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă şi nu prezumată. 

În cauza de faţă, s-a dovedit că delegaţia apărătorului UNC nu a ajuns la dosarul de 

urmărire penală şi nici la procurorul de caz, aşa cum nici excepţiile pretins trimise de inculpata din 

speţa Curţii de Apel Iaşi nu au ajuns la dosarul respectiv. Dacă răspunsul Tribunalului Iaşi şi 

verificările efectuate de grefier au fost considerate ca suficiente pentru a dovedi în speţa respectivă 

că nu au fost trimise înscrisuri la Tribunalul Iaşi, atunci consideră că aceeaşi forţa probantă ar fi 

trebuit acordată de către judecătorul de cameră preliminară şi răspunsului dat de procurorul de caz 

şi Primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi. 

Procurorul care a efectuat urmărirea penală în dosarul 356/P/2019 nu a ascuns inculpaţilor 

faptul audierii martorilor, nu i-a împiedicat să participe la procedură pentru a le crea o situaţie 

defavorabilă şi nici nu le-a cauzat vreo vătămare care să nu poată fi remediată în cursul judecăţii 

prin obţinerea reaudierii tuturor martorilor. 

În ce priveşte constatarea judecătorului precum că martorul AG nu ar fi fost întrebat 

explicit dacă este de acord să dea declaraţie, o consideră fiind de un formalism excesiv. Din 

analiza formularului declaraţiei rezultă că pe pagina 2 alineatele 2-3 se menţionează în mod expres 

dreptul martorului aflat în situaţia prevăzută de art. 117 alin. 1 C.proc.pen., de a nu da declaraţii în 

cauză. Acest drept (ca şi celelalte drepturi şi obligaţii) i-au fost aduse martorului la cunoştinţă 

înaintea audierii şi au fost însuşite de către acesta prin semnarea declaraţiei. Organele judiciare nu 

pot împiedica martorul aflat într-o astfel de situaţie a da declaraţie într-o cauză, urmând a 

interpreta proba – în sensul stabilirii obiectivității declaraţiei – prin coroborarea cu aspecte care 
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rezultă din celelalte probe administrate în dosar. Excluderea acestei declaraţii pentru acest motiv 

este excesivă, întrucât constatarea judecătorului este întemeiată doar pe un aspect tehnic din 

cuprinsul formularului tipizat de martor, în procedura administrării probei nefiind în fapt lezate 

drepturile procesuale ale martorului ori inculpatului. 

Faţă de argumentele prezentate, reţinând şi împrejurarea că inculpaţii au invocat o 

vătămare abstractă, fără a explica ce anume ar fi făcut ca prezenţa apărătorului lor la audiere să le 

dovedească nevinovăţia şi faţă de împrejurarea că inculpaţii pot cere reaudierea martorilor în faţa 

judecătorului de fond, consideră că neregula din urmărirea penală referitor la neparticiparea 

avocaţilor aleşi în data de 05.06.2019 şi 10.06.2019 la administrarea probei testimoniale, nu 

justifică soluţia de admitere a excepţiilor şi excluderea declaraţiilor martorilor din materialul de 

urmărire penală. 

2. Constatarea neregularităţii rechizitoriului şi nelegalităţii sesizării instanţei, derivate, în 

principal din faptul că descrierea situaţiei de fapt se bazează pe susţinerile unora dintre cei 6 

martori ale căror declaraţii s-a constatat că au fost obţinute nelegal, în secundar din nejustificarea 

rezonabilă a împrejurărilor pentru care nu au mai fost administrate sau, după caz, efectuate o serie 

de probe şi acte de procedură dispuse ori obligatorii, cu consecinţa afectării caracterului echitabil, 

în ansamblu, a urmării penale cât şi din omisiunea stabilirii cadrului procesual, respectiv a tuturor 

subiecţilor procesuali. 

Apreciază că motivarea judecătorului de cameră preliminară se întemeiază pe o apreciere 

eronată şi excesivă a normelor de procedură care reglementează urmărirea penală. 

Astfel, faţă de motivarea judecătorului precum că rechizitoriul ar fi neregulat întocmit 

întrucât descrierea situaţiei de fapt se bazează pe susţinerile unora dintre cei 6 martori ale cărora 

declaraţii s-a considerat ca fiind obţinute nelegal, precizează mai întâi că în speţă pot fi identificate 

3 momente ale audierii martorilor: 

- data de 03.05.2019, când lucrătorii de poliţie au audiat martorii PAG, FM, FP, AAM şi 

PE; 

- data de 05.06.2019, când poliţistul desemnat prin ordonanţa de delegare a procurorului a 

audiat martorii ŢMI şi MBI. 

- data de 10.06.2019, când procurorul de caz a audiat martorii PAG şi DAE, iar poliţistul 

desemnat prin ordonanţa de delegare a procurorului a audiat martorii AG şi ANB. 

În ce priveşte declaraţiile date de martorii audiaţi în data de 03.05.2019, nici judecătorul de 

cameră preliminară din prezenta cauză şi nici judecătorul de drepturi şi libertăţi care la data de 

27.05.2019 a dispus arestarea preventivă a inculpatului ARC (şi care a reţinut ca probe declaraţiile 

respective), nu au identificat elemente de nelegalitate care să lipsească aceste declaraţii de valoare 

probatorie. 

Rechizitoriul a avut în vedere la descrierea de fapt aspectele care rezultă dintr-un ansamblu 

de mijloace de probă (cercetarea şi fotografierea locului faptei, declaraţiile persoanei vătămate, 

raport de expertiză medico-legală, audierea martorilor) şi nu s-a întemeiat exclusiv pe declaraţiile 

martorilor audiaţi la datele de 05.06.2019 şi 10.06.2019. Prin urmare, chiar în situaţia în care 

judecătorul a exclus declaraţiile suplimentare date în ziua de 10.06.2019 de martorul PAG şi 

declaraţiile martorilor AG şi ANB, ŢMI şi BMI, nu există temeiuri a motiva că descrierea situaţiei 

de fapt a fost făcută exclusiv în baza unor mărturii obţinute ilegal. 

Referitor la motivarea judecătorului precum că neregularitatea rechizitoriului ar fi derivată 

în secundar din conduita procurorului de a dispune trimiterea în judecată fără a mai administra 

probe şi acte de procedură dispuse, demarate ori obligatorii-respectiv, fără a mai audia unii 

martori, a solicita relaţii de la unităţi medicale şi fără a introduce în cauză părţi civile – şi fără să 

dispună revenirea asupra administrării unora dintre acestea, consideră că aceasta este infirmată de 

materialul dosarului şi nesusţinută de dispoziţiile procedural penale în vigoare la data emiterii 

rechizitoriului. 

Susţine opinia cu următoarea argumentaţie: 
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Este adevărat că procedura penală pentru faza de judecata pune la dispoziţia judecătorului 

un instrument de lucru reprezentat de posibilitatea renunţării la probe şi posibilitatea renunţării la 

o probă admisă (articolul 383 C.proc.pen.). Acest act de dispoziţie al judecătorului poate privi 

doar probele deja admise pentru acuzare sau apărare şi are în vedere imperativul de a asigura o 

cercetare judecătorească completă, de a garanta respectarea drepturilor subiecţilor procesuali de a 

propune probe precum şi de a asigura posibilitatea completului de a cunoaşte şi înţelege probele şi 

argumentele părţilor. 

Faza de urmărirea penală nu este însă caracterizată de oralitate, contradictorialitate şi 

publicitate aşa cum este judecata. În faza de urmărire penală, procurorul are ca şi obligaţie să 

strângă şi să administreze probele necesare atât în favoarea cât şi în defavoarea suspectului sau 

inculpatului, din oficiu sau la cerere, cu respectarea principiului loialităţii şi legalităţii. 

În speţa de faţă, nu a existat o cerere a celor doi inculpaţi ori a persoanei vătămate de a 

audia în calitate de martori pe numiţii GC, NC şi CA, astfel încât procurorul de caz să fi fost 

obligat a emite o ordonanţă în dosar prin care să motiveze admiterea ori respingerea cererii de 

probe ori după caz, să motiveze imposibilitatea administrării probei. 

În cauză, mijlocul de probă al audierii martorilor mai sus arătaţi a fost administrat din 

oficiu şi nu a identificat niciun articol de lege care să fi impus procurorului să emită mai întâi o 

ordonanţă în care să motiveze necesitatea administrării probei, să enumere şi să identifice 

persoanele ce urmează a fi audiate pentru ca ulterior să fie obligat să respecte propria dispoziţie 

din ordonanţă şi să motiveze în scris neadministrarea probei ori constatarea imposibilităţii 

administrării acesteia. Acest lucru nici nu ar fi în interesul urmăririi penale şi nu ar fi posibil ab 

initio în nici o cauză penală, mai ales în condiţiile în care de multe ori existenţa unui posibil 

martor este relevată de alte probe obţinute în cursul urmăririi penale. 

Ca şi propunere de lege ferenda, un eventual instrument care să oblige procurorul să emită 

o ordonanţă atunci când din oficiu administrează probe intr-o cauză aflată la urmărirea penală 

proprie poate că ar fi o măsură binevenită însă numai până în punctul în care inculpatul, 

exercitându-şi dreptul de a consulta dosarul, ar lua cunoştinţă şi ar înţelege strategia de anchetă, 

având posibilitatea reală şi efectivă de a interveni şi împiedica aflarea adevărului, prin afectarea 

ori ascunderea probelor chiar mai înainte ca acestea să fie administrate. 

Totodată, procedura penală nu obligă procurorul să audieze toate persoanele despre care 

află că ar putea avea informaţii de acelaşi fel referitoare la o anumită faptă şi din acest motiv nici 

judecătorul de cameră preliminară nu poate sancţiona ca lipsită de loialitate conduita procurorului 

de a nu fi audiat toate persoanele ce ştiau acelaşi lucru despre situaţia de fapta cercetată în 

prezentul dosar. 

Punctual, referitor la neaudirea în calitate de martori a numiţilor GC, NC şi CA, aşa cum a 

explicat şi procurorul în precizările trimise la dosar, acesta a identificat pe parcursul urmării 

penale toate persoanele prezente la faţa locului în momentul săvârşirii faptei din data de 

01.05.2019. S-a deplasat ulterior la Postul de Poliţie M. pentru a audia toate aceste persoane. GC 

şi CA au fost citaţi telefonic, însă nu s-au prezentat la audiere. Procurorul a dispus în mod expres 

agentului de poliţie din cadrul Postului de Poliţie M. să se deplaseze la domiciliul celor doi și să 

efectueze verificări, ocazie cu care s-a constatat că persoanele în cauză sunt plecate din localitate, 

respectiv una dintre acestea era în localitatea Mr. unde lucra în construcţii, iar cealaltă se afla în 

mun. Iași, fără însă a se afla locaţia exactă. 

Procurorul de caz a apreciat ulterior – prin prisma consistenţei probatoriului administrat 

până la acea dată, din care rezulta cu certitudine că inculpaţii sunt cei care au săvârşit fapta – că 

aspectele pe care le-ar releva cele două persoane în urma audierii nu ar mai prezenta utilitate 

pentru stabilirea situaţiei de fapt, motiv pentru care nu a mai continuat demersurile pentru 

aducerea lor la audiere. 

Referitor la neaudiarea în calitate de martor a numitului NC, din dosar rezultă că 

procurorul a obţinut relaţii de la poliţişti din care rezulta că susnumitul a plecat la data de 



31 
 

02.05.2019 la muncă în Grecia, informaţiile fiind obţinute direct de la părinţii lui NC şi prezentând 

un grad ridicat de certitudine. La momentul când NC a fost căutat de lucrătorii de poliţie, dosarul 

cauzei se afla în lucru la Postul de Poliţie M. După declinarea cauzei, procesul verbal de căutare 

întocmit cu privire la persoana căutată a rămas la urma de dosar a unităţii de poliţie. Procurorul de 

caz a apreciat că nu este necesară întocmirea altor procese-verbale şi nici suplimentarea dovezilor 

de citare, mai ales că nu existau informaţii că numitul NC urma să se întoarcă din străinătate. 

În cauză nu a fost vorba despre renunţarea la administrarea acestor probe, motiv pentru 

care nu a fost necesară întocmirea unor ordonanţe în care să se motiveze în acest sens. De 

asemenea, materialul dosarului de urmărire penală pus la dispoziţia judecătorului de cameră 

preliminară cu ocazia trimiterii în judecată cât şi precizările şi înscrisurile comunicate ulterior la 

solicitarea judecătorului nu relevă nici cel mai neînsemnat indiciu că procurorul ar fi evitat 

intenţionat audierea martorilor mai sus arătaţi pentru că ar fi aflat ceva ce nu vroia să cunoască 

judecătorul ori persoana vătămată ori pentru a favoriza pe vreunul dintre subiecţii procesuali 

principali. 

Consideră că numai într-o asemenea situaţie ori atunci când ar fi constatat că procurorul ar 

fi audiat martori dar a scos din dosarul penal declaraţiile respective pentru ca părţile or judecătorul 

să nu poată cunoaşte conţinutul acestora, judecătorul ar fi avut temei să invoce nelegalitatea ori 

neechitatea urmăririi penale. 

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, „pentru a se stabili dacă o 

procedură a fost echitabilă, se ia în considerare procedura în ansamblul său, se verifică respectarea 

nu numai a dreptului la apărare, ci şi a interesului public şi al victimelor ca autorii infracţiunii să 

fie cercetaţi corespunzător şi, dacă este necesar, respectarea drepturilor martorilor. De exemplu, 

art. 6 par. 3 lit. d din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, consacră principiul conform 

căruia, înainte ca un acuzat să poată fi declarat vinovat, toate probele acuzării trebuie să fie 

prezentate în principiu în faţa acestuia în şedinţă publică, în vederea unei dezbateri contradictorii 

iar excepţiile de la regulă impun să i se ofere acuzatului o posibilitate adecvată şi suficientă de a 

contesta mărturiile acuzării şi de a-i interoga pe autorii acestora, la momentul depoziţiei sau 

ulterior”. 

Autori din domeniul dreptului au exprimat punctul de vedere potrivit căruia, raportat la 

procesul penal român actual şi la decizii ale Curţii Constituţionale, echitabilitatea procesului 

trebuie evaluată luând în considerare drepturile şi garanţiile procesuale din toate cele trei faze 

distincte - urmărirea penală, camera preliminară şi judecata, unele putând lipsi într-o anumită fază, 

dar fiind suplinite de cele regăsite într-o etapă ulterioară, în special în cea a judecăţii. În concret, 

potrivit jurisprudenţei convenţionale, există proces echitabil dacă părţile - sau unele dintre ele - nu 

au avut posibilitatea să-şi expună cererile şi excepţiile în camera preliminară, dar o pot face în 

cursul judecăţii; există proces echitabil dacă judecătorul de cameră preliminară nu are instrumente 

juridice de a verifica orice cauză de nelegalitate a administrării probelor, însă o astfel de verificare 

poate fi tăcută de instanţa de judecată; există proces echitabil şi egalitate de arme juridice dacă 

inculpatul nu are posibilitatea legală de a contesta mărturiile acuzării şi de a-i interoga pe martori 

în cursul urmăririi penale, dar o poate face ulterior, în cursul judecăţii. 

Faţă de aceste argumente, apreciază că în mod nejustificat a reţinut judecătorul de cameră 

preliminară din prezentul dosar că modul în care procurorul a efectuat urmărirea penală aduce 

atingere principiului echităţii şi face ca rechizitoriul să fie neregulat întocmit, iar instanţa să fie 

nelegal sesizată. 

Referitor la neregularitatea derivată din faptul că procurorul nu ar fi solicitat relaţii de la 

unităţi medicale şi nu ar fi indicat părţile civile în citativ, apreciază constatarea judecătorului de 

cameră preliminară ca nefondată. Din materialul dosarului rezultă că în cursul urmării penale 

procurorul a trimis adrese prin care a solicitat Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi şi Spitalului 

Clinic de Neurochirurgie „Prof. Dr. N. Oblu” Iași, să precizeze dacă se constituie părţi civile în 

procesul penal. Nu poate fi imputată procurorului conduita pasivă a unităţilor medicale care nu au 
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comunicat poziţia lor procesuală şi pentru acelaşi motiv apreciază că nu i se poate reproşa 

procurorului nici emiterea rechizitoriului fără introducerea în cauză a respectivelor părţi civile. În 

speţă, una dintre unităţile medicale a răspuns solicitării parchetului la circa două săptămâni după 

termenul de expirare a duratei arestării preventive a inculpatului ARC, iar cealaltă unitate nu a 

răspuns deloc. 

Din interpretarea prevederilor legale rezultă că, în toate cauzele penale constituirea de 

parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti şi prin urmare nu este atributul 

exclusiv al procurorului înştiinţarea persoanei vătămate despre posibilitatea recuperării pagubei pe 

care a suferit-o prin acţiunea inculpatului. 

Important este că în faza de cameră preliminară, procurorul a completat rechizitoriul prin 

răspunsul său din 12.08.2019: „Se va completa citativul cu cele trei unităţi medicale, respectiv 

Serviciul de Ambulanță Judeţean Iași: Iași, Bd Primăverii nr. 74, Spitalul Clinic de Urgente „Sf 

Spiridon”, Iași; Iași, Bd. Independentei nr. 1, Spitalul Clinic de Neurochirurgie „Prof. Dr. N. 

Oblu” Iaşi: Iași, str. Ateneului nr. 2 în sensul introducerii în cauză, astfel încât, la data pronunţării 

încheierii prin care dosarul a fost restituit la parchet, Rechizitoriul îndeplinea toate condiţiile 

pentru ca judecătorul să poate stabili limitele şi obiectul judecăţii. 

Consideră că prin modul în care procurorul a efectuat urmărirea penală nu a adus nici o 

vătămare absolută drepturilor procesuale ale inculpaţilor ARC şi UNC, întrucât aceştia pot solicita 

instanţei de judecată reaudierea tuturor martorilor de la urmărirea penală și pot propune audierea 

altora noi iar în raport de completările procurorului prin răspunsurile comunicate în procedura de 

cameră, în prezent cunosc cine exercită acţiunea civilă faţă de ei şi pot face apărări. 

În fine, cu referire la aprecierea judecătorului de cameră preliminară precum că 

rechizitoriul ar fi fost emis cu încălcarea dispoziţiilor articolului 327 din Codul de procedură, 

consideră că nu există nici un indiciu că procurorul care a instrumentat dosarul ar fi încălcat 

dispoziţiilor codului de procedură penală referitor la caracterul complet al urmăririi penale, 

argumentaţia judecătorului de cameră nefiind susţinută de probe concrete, de dispoziţii legale ori 

de jurisprudenţă. 

Astfel, potrivit articolului 327 din codul de procedură penală în faza de urmărire penală 

doar procurorului îi este recunoscută oportunitatea de a aprecia când are probele necesare pentru a 

considera că urmărirea penală este completă, caracterul incomplet al acesteia putând fi sancţionat 

doar prin pronunţarea de către judecătorul fondului a unei hotărâri de achitare în temeiul 

prevederilor art. 16 lit. c din Codul de procedură penală, pe motivul lipsei probelor că o persoană a 

săvârşit infracţiunea. Aşa cum rezultă din coroborarea dispoziţiilor art. 342-346 C.proc.pen., din 

dispoziţiile Deciziei nr. 472 din 16 iunie 2015 şi Deciziei nr. 838 din 8 decembrie 2015 a Curţii 

Constituţionale, judecătorul de cameră preliminară este suveran asupra stabilirii legalităţii 

administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire, fiind singurul care poate aprecia asupra 

acestor elemente. Judecătorul de camera preliminară nu are însă competenţa de a se pronunţa 

asupra temeiniciei probelor ori asupra caracterului complet al urmăririi penale, acesta fiind 

atributul exclusiv al procurorului. 

Concluzionează în sensul că, în mod nefondat şi contrar materialului dosarului, judecătorul 

de camera preliminară de la Tribunalul Iaşi a constatat neregularitatea rechizitoriului şi 

nelegalitatea sesizării instanţei pentru motivul că urmărirea penală ar fi nefinalizată. 

B. Referitor la încheierea finala nr. 85 din 21. 08.2019, prin care judecătorul de cameră 

preliminară a dispus restituirea cauzei către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, arată că 

argumentează judecătorul cu privire la primul punct precum ca: 

a) Mai întâi şi în principal, judecătorul reţine că prin acest răspuns al cărui scop a fost de 

remediere şi care, în concret, îmbracă forma unor precizări şi completări la rechizitoriu - nu au fost 

avute în vedere prevederile imperative ale Deciziei nr. 22/2018 a Curţii Constituţionale. 

Motivează judecătorul că raportat la Decizia C.C.R. nr. 22/2018, remedierea 

neregularităţilor nu mai poate fi făcut printr-un act mixt ca cel din speţă denumit „precizări şi 
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completări”, întrucât acest lucru ar implica, în mod inerent, păstrarea şi rămânerea în dosarul 

cauzei a rechizitorului iniţial, în care se citează din conţinutul probelor excluse, fapt ce contravine 

Deciziei C.C.R. nr. 22/2018. 

Invocă judecătorul practica relativ recentă a Î.C.C.J. - Încheierea din 11 iulie 2019 

pronunţată, în contestaţie, de un complet de judecători de cameră preliminară, în dosarul nr. 

2999/1/2018, care printre altele, a dispus, în ipoteza menţinerii soluţiei de trimitere în judecată, 

eliminarea referirilor la aceste probe şi eliminarea redării conţinutului acestor probe din 

rechizitoriu”, stabilind ca această măsură să fie adusă la îndeplinire de către parchetul competent. 

Consideră argumentaţia judecătorului ca fiind contrară dispoziţiilor legale care 

reglementează în prezent procedura de camera preliminară şi excesivă raportat la Decizia nr. 

22/2018 a Curţii Constituţionale. 

Un prim aspect ce se impune a fi precizat este acela că răspunsul parchetului din 

12.08.2019 a reiterat unele dintre argumentele prezentate iniţial în răspunsul din 19.07.2019 și 

24.07.2019 şi a făcut noi precizări referitor la instrucţia penală și rechizitoriul emis în cauză, 

urmare a dispoziţiei judecătorului inserată în dispozitivul încheierii din 26.07.2019 punctul G 

(„procurorul să aprecieze asupra posibilităţilor de remediere a neregularităţilor actului de sesizare 

şi să precizeze dacă îşi menţine dispoziţia de trimitere în judecată”). 

Faptul că răspunsul respectiv nu are conţinutul unui rechizitoriu şi nu permite înlăturarea 

din dosar a rechizitoriului în care sunt redate fragmente importante din declaraţiile excluse prin 

încheierea din 26.07.2019, este un argument lipsit de temeinicie. Niciun articol de lege din 

procedura penală nu impune o astfel de cerinţă şi nici jurisprudenţa nu a consacrat o opinie în 

sensul obligaţiei procurorului de a răspunde în procedura de cameră - în situaţia excluderii vreunei 

probe, prin emiterea unui răspuns în forma unui nou rechizitoriu, pentru ca judecătorul fondului să 

nu fie influenţat în raţionamentul său juridic de informaţii furnizate de probe excluse. Procurorul 

nu are un instrument de lucru care să îi permită să solicite Rechizitoriul fără a cere restituirea 

întregii cauze, doar pentru a face menţiuni în cuprinsul acestuia iar emiterea unui nou rechizitoriu 

de către procurorul care s-a dezînvestit, după ce a trimis dosarul instanţei competente este contrară 

legii. 

Motivarea judecătorului de cameră şi exemplul invocat din practica recentă a I.C.C.J. 

conduc de asemenea la ideea că în toate cauzele penale în care s-au exclus probe în procedura de 

cameră preliminară, procurorul ar trebui în cadrul procedurii să ceară restituirea cauzei pentru a 

emite un nou rechizitoriu din care să şteargă orice referire la probe excluse. Consideră 

argumentaţia contrară legii şi invocă şi faptul că de multe ori hotărârea judecătorului de cameră de 

la instanţa de fond prin care se exclude probe este desfiinţată în calea de atac a contestaţiei iar 

proba este repusă în dosar. O astfel de practică cum este cea sugerată de judecător nu a fost impusă 

în niciun caz de instanţa de contencios constituţional şi nici de jurisprudenţă. 

Decizia nr. 22/2018 a Curţii Constituţionale are în vedere necesitatea eliminării doar a 

mijloacelor de probă excluse din dosarul cauzei, nefăcând nici o referire la necesitatea modificării 

şi a rechizitoriului în sensul excluderii oricărei referiri la mijloacele de probă excluse. 

In motivarea deciziei mai sus invocate, curtea se referă mai degrabă la necesitatea unei 

garanţii suplimentare şi în acest sens prezintă aspecte din legislaţia şi practica unor state europene 

(art. 39 din Codul de procedură penală din Slovenia) ce au analizat aspectul ca judecătorii care au 

studiat probele excluse din procesul penal să nu se pronunţe cu privire la răspunderea penală a 

persoanei condamnate. În acest ultim sens este prezentată Decizia Curţii Constituţionale a 

Sloveniei nr. U-I-92/96 prin care s-a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil, prin 

participarea la soluţionarea raportului penal de conflict a judecătorului care a luat cunoştinţă de 

probele declarate inadmisibile. Potrivit acesteia din urmă, dispoziţiile Codului de procedură penală 

al Sloveniei care permit judecătorului să se familiarizeze cu informaţiile pe care organele poliţiei 

le-au colectat în etapa anterioară judecăţii (care trebuie eliminate din dosar şi pe care nu se poate 

baza soluţionarea cauzei), care nu prevăd şi excluderea judecătorului care s-a familiarizat cu 
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respectivele informaţii, nu sunt conforme cu dreptul la un proces echitabil, reglementat la art. 23 

din Constituţia Sloveniei. Prin decizia anterior invocată, Curtea Constituţională a Sloveniei nu a 

declarat neconstituţionale anumite dispoziţii legale din cuprinsul Codului de procedură penală, ci a 

sancţionat ca fiind neconformă cu dreptul la un proces echitabil lipsa din legislaţia procesual 

penală a unei dispoziţii legale care să interzică participarea la soluţionarea fondului cauzei penale 

a unui judecător aflat în ipoteza juridică anterior menţionată. 

Este evident că judecătorul din prezenta cauză doreşte să conducă o cercetare 

judecătorească neinfluenţată, cu respectarea deplină a dreptului la un proces echitabil şi a 

prezumţiei de nevinovăţie a persoanelor judecate şi - ca şi propunere de lege ferenda, argumentaţia 

acestuia trebuie analizată. Consideră că în lipsa unor dispoziţii legale clare şi imperative, acesta nu 

poate sancţiona procurorul prin restituirea cauzei, pentru că răspunsul acestuia din 12.08.2019 - 

datorită formei sale, nu permite înlăturarea rechizitoriului din dosar. 

b) În al doilea rând, judecătorul reţine că prin răspunsul Parchetului de pe lângă Tribunalul 

laşi din 12.08.2019 nu au fost remediate toate neregularităţile, din moment ce anumite pasaje din 

conţinutul acestuia fac trimitere, dar mai ales se bazează, în mod evident şi decisiv, pe declaraţia 

martorului AG, probă exclusă. 

Opinează că răspunsul procurorului este o explicaţie, pe care judecătorul de camera 

preliminară o analizează şi care este susceptibilă alături de argumentele celorlalţi subiecţi 

procesuali, de a conduce judecătorul la o anumită soluţie privind excepţiile şi cererile formulate de 

părţi. Pe acest document (răspunsul parchetului din 12.08.2019) şi în acest moment al procedurii 

de cameră, judecătorul nu poate şi nu trebuie să facă o cercetare judecătorească pentru a stabili 

existenţa faptelor şi răspunderea penală a inculpaţilor, astfel încât să pretindă a nu fi influenţat de 

precizările procurorului. În plus, atât timp cât procedura de cameră nu a fost finalizată şi nu s-a 

stabilit că caracter definitiv că declaraţiile martorilor din 05.06.2019 şi 10.06.2019 sunt excluse, 

consideră că procurorul poate încerca să complinească eventualele nelămuriri din rechizitoriu prin 

referire la întregul material probatoriu pe care 1-a înaintat instanţei, explicaţiile sale fiind utile 

inclusiv judecătorului de cameră de la instanţa ierarhic superioară în analiza temeiniciei unei 

eventuale contestaţii. 

Apreciază că, în sine, conduita procurorului de a fi făcut în răspunsul său din 12.08.2019, 

clarificări privitoare la situaţia de fapt din dosar prin raportare şi la declaraţia martorului AG, nu 

reprezintă o încălcare a legii şi nu este susceptibilă de a conduce la restituirea cauzei. 

c) În al treilea rând, judecătorul reţinut că prin răspunsul din 12.08.2019 nu au fost 

remediate toate neregularităţile constatate. Întrucât rechizitoriul nu ar fi fost modificat 

corespunzător, prin înlăturarea din conţinutul său a martorilor ale căror declaraţii au fost excluse, 

iar secţiunea referitoare la enumerarea mijloacelor de probă din rechizitoriu (pagina 9) nu a fost 

remediată, în acesta făcându-se trimiteri la toate declaraţiile martorilor, inclusiv la cele excluse. 

Reiterează argumentul că normele de procedură penală, care reglementează în momentul 

actual etapa camerei preliminare, nu oferă posibilitatea procurorului de a solicita rechizitoriul 

pentru a-l modifica nici măcar în situaţia în care ar accepta punctul de vedere al judecătorului de 

cameră şi ar considera dispoziţia acestuia de excludere a unora dintre probe ca fund întemeiată. 

Consideră că, în speţă, procurorul a comunicat înscrisuri şi a făcut precizări şi completări 

numeroase referitor la rechizitoriul şi maniera în care a condus urmărirea penală în dosar, iar 

acestea sunt apte de a remedia eventualele neclarităţi şi a dovedi că excepţiile şi cererile celor doi 

inculpaţi sunt nefondate. 

d) În al patrulea rând, judecătorul reţine că răspunsul, respectiv actul cu rol dorit de 

remediere din 12.08.2019, avizat de primul procuror, a fost întocmit de alt procuror decât 

procurorul de caz. De asemenea, se mai reţine că, prin răspunsurile anterioare la excepţiile 

invocate, procurorul de caz efectuase deja anumite remedieri ale unor neregularităţi ale 

rechizitoriu, ceea ce a determinat judecătorul să respingă excepţiile aferente, ca fiind râmase fără 

obiect. 
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În opinia judecătorului de cameră preliminară, răspunsul parchetului cu rol dorit de 

remediere a neregularităţilor nu poate fi întocmit de un alt procuror decât cel care a întocmit sau 

avizat rechizitorul şi. cu atât mai puţin, de un procuror care, anterior, nu efectuase nici măcar un 

act de urmărire penală în cauză. Consideră judecătorul că în situaţia în care procurorul care a emis 

rechizitoriul în dosarul cu care a fost sesizată instanţa de judecată, lipseşte din parchet din motive 

obiective, singurul în măsură să răspundă judecătorului de cameră preliminară, potrivit art. 345 

alin. 3 C.proc.pen., dacă menţine sau nu dispoziţia de trimitere în judecată este prim-procurorul 

parchetului, în virtutea aplicării principiului subordonării ierarhice a procurorilor, prevăzut de art. 

65 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. 

Invocă judecătorul ca şi practică judiciară, minuta întâlnirii reprezentanţilor Consiliului 

Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor penale ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi 

Curţilor de apel, de la Sibiu, 24-25 septembrie 2015, în care s-a statuat în mod unanim: 

„comunicarea privind menţinerea dispoziţiei de trimitere în judecată sau de restituire a cauzei, 

potrivit art. 345 alin. 3 C.proc.pen. o poate face doar procurorul care a întocmit rechizitoriul, cu 

confirmarea prim-procurorului, în scris”. 

Faţă de dispoziţiile legale care reglementează atribuţiile procurorului în etapa camerei 

preliminare, consideră că motivarea judecătorului este nefondată. 

Astfel, articolul 346 alineatul 3 din Codul de procedură penală, prevede că o eventuală 

neregularitate constatată de judecător în cursul procedurii de cameră preliminară trebuie remediată 

de procuror, fără a impune cerinţa ca acesta să fie unul şi acelaşi cu cel care a emis rechizitoriul în 

cauză (de altfel, situaţie imposibilă în situaţia pensionării ori decesului procurorului). 

Totodată, articolul 90 raportat la articolul 20 din Regulamentul de ordine interioară al 

parchetelor cu toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of, inclusiv cele prevăzute în 

O. Nr. 2.337/C/30.05.2018, reglementează posibilitatea oricărui procuror din cadrul unităţii de 

parchet care a emis rechizitoriul ( sub condiţia desemnării de Primul procuror) de a răspunde 

cererilor şi excepţiilor formulate de părţi în procedura de camera preliminară. 

„Art. 90 - Atribuţii şi conducere: Procurorii din cadrul Secţiei judiciare au următoarele 

atribuţii: a) participă la judecarea cauzelor penale şi civile, potrivit legii; b) exercită căile de atac 

împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate de tribunal, potrivit legii; c) identifică cazurile de 

aplicare neunitară a legii şi fac propuneri motivate pentru promovarea recursului în interesul legii; 

d) analizează cauzele în care instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive de achitare, 

restituire sau trimitere la procuror; e) exercită atribuţiile prevăzute la art. 20 lit. c) şi d), din 

dispoziţia procurorului general al parchetului;(...) 

Art. 20 - Biroul de urmărire penală (1) Procurorii din cadrul Biroului de urmărire penală au 

următoarele atribuţii: a) efectuează urmărirea penală în cauzele penate de competenţa lor, potrivit 

legii; h) efectuează urmărirea penală în cauzele penale preluate, în condiţiile legii, de la alte 

parchete; c) redactează notele scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia plângerii împotriva 

soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată şi răspunsul la cererile şi excepţiile formulate 

de către inculpat ori excepţiile ridicate din oficiu parchetului în procedura de cameră preliminară; 

d) participă la judecarea contestaţiilor cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi a 

excepţiilor, precum şi împotriva soluţiilor prevăzute la art. 346 alin. (3) - (5) din Codul de 

procedură penală, în procedura de cameră preliminară; (...) 

Consideră că în speţă, prin formularea răspunsului din 12.08.2019 de către un alt procuror 

decât cel care a emis rechizitoriul în dosarul penal nr. 356/P/2019, nu a fost nesocotită vreo 

dispoziţie legală, nu a fost cauzată vreo vătămare drepturilor procesuale ale principalilor subiecţi 

procesuali şi nici afectată posibilitatea judecătorului de camera de a cunoaşte poziţia parchetului în 

legătură cu menţinerea dispoziţiei de trimitere în judecată. 

În ce priveşte aspectul de practică judiciară invocat de judecător în argumentaţia sa, 

consideră că problema de drept ce a fost lămurită cu ocazia întâlnirii mai sus evocată este diferită 

de cea din prezenta cauză, deoarece aspectul pus în discuţie la întâlnirea magistraţilor din 2015 a 
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fost dacă comunicarea privind menţinerea dispoziţiei de trimitere în judecată sau de restituire a 

cauzei poate fi făcută şi de procurorul de şedinţă la termenul de judecată stabilit de judecătorul de 

cameră preliminară sau o poate face doar procurorul care a întocmit rechizitoriul, cu confirmarea 

prim-procurorului. Punctul de vedere exprimat în minuta invocată de judecător este corect, 

întrucât înscrisul prin care parchetul comunică menţinerea dispoziţiei de trimitere în judecată 

priveşte un rechizitoriu şi adoptă acelaşi regim juridic ca cel al actului confirmat iar potrivit art. 

328 alin. 1 teza II şi III C.proc.pen., rechizitoriul este avizat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei 

de prim-procurorul parchetului. Prin natura lor, concluziile orale ale procurorului de şedinţă nu 

poartă proba fizică a avizării de către procurorul ierarhic superior şi este firesc ca acestea să nu fie 

suficiente în absenţa unui înscris, pentru a face dovada legală a poziţiei exprimate de parchet în 

legătură cu subiectul de drept pus în discuţie. Dar apreciază că în speţa de faţă aspectul de practică 

nu este incident întrucât nu s-a invocat niciodată în cursul procedurii de camera preliminară că 

dispoziţia de trimitere în judecată în dosarul penal nr. 356/P/2019 ar fi fost menţinută prin 

simplele concluzii orale ale procurorului de şedinţă. 

Un ultim aspect pe care îl supune analizei completului investit cu soluţionarea contestaţiei 

se referă la faptul că, în opinia sa, atât timp cât procurorul a menţinut dispoziţia de trimitere în 

judecată şi nu au fost excluse toate probele administrate în cursul urmăriri penale, judecătorul de 

cameră preliminară nu avea motive întemeiate să restituie cauza procurorului. Potrivit legislaţiei în 

vigoare, procurorul are dreptul şi oportunitatea să menţină dispoziţia de trimitere în judecată, chiar 

în condiţia excluderii unora dintre probe în procedura de cameră preliminară dacă consideră că în 

continuarea probele rămase au aptitudinea de a face dovada existenţei faptei şi a vinovăţiei 

inculpatului. În speţa de faţă, procurorul şi-a exercitat acest drept şi consideră că faţă de materialul 

probatoriu legal administrat și care a fost păstrat la dosarul cauzei, în raport şi de completările 

făcute de procuror în timpul procedurii de cameră preliminară de la Tribunalul Iaşi, judecătorul 

este în măsură să stabilească obiectul şi limitele judecăţii iar subiecţii procesuali îşi pot exercita 

drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. 

Faţă de motivele invocate, solicită reexaminarea întregului material al dosarului penal şi 

hotărârea contestată, iar în temeiul art. 347 din Codul de procedură penală, să se admită contestaţia 

formulată împotriva încheierii de cameră preliminară nr. 85 din data de 28.08.2019 de către 

Tribunalul Iaşi în dosarul privind pe inculpaţii ARC şi UNC şi să se respingă în integralitatea lor 

cererile şi excepţiile formulate de inculpaţi. 

În motivarea contestaţiei, partea civilă PPN a arătat că instanţa de fond a realizat o 

interpretare și aplicare greşita a dispoziţiilor legale, în soluţionarea cererilor și excepţiilor invocate 

de inculpaţi în cadrul procedurii de cameră preliminară, încheierea fiind netemeinică. 

S-a reţinut în încheierea contestată că răspunsul nr. 356/P/2019 din 12.08.2019 nu are 

aptitudinea/capacitatea de a remedia neregularitățile actului de sesizare și nici de a înlătura toate 

aspectele de natură a atrage nelegalitatea sesizării instanţei. 

În primul rând, se face referire despre faptul că procurorul nu a remediat aspectele indicate 

în încheierea din 26.07.2019, ci a făcut doar completări și precizări. În opinia sa, procurorul a 

procedat corect prin întocmirea răspunsului din 12.08.2019, în care a expus pe larg situaţia de fapt 

(aceeaşi din rechizitoriu), susţinută de declaraţiile a patru martori. Se relevă în concret cum 

inculpaţii ARC și UNC, în seara zilei de 01.05.2019, pe fondul consumului excesiv de băuturi 

alcoolice și al unui conflict spontan, au lovit cu o furcă și respectiv cu un hârleț persoana vătămată 

PPN, care a suferit multiple traumatisme de natură să îi pună viața în primejdie. În legătură cu 

aceste aspecte: 

- Martorul FM declara că: „UC și AR au tăbărât pe PP și au început să-l lovească peste tot 

corpul la întâmplare, cu hârlețul și cu furca (...)” 

- Martora AAM afirma că: „am văzut cum AR l-a lovit de mai multe ori cu furca, în partea 

dreaptă a coastelor pe PP (...)” 

- FP descrie în acelaşi fel modalitatea de săvârşire a faptelor. 
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În aceste condiţii, chiar dacă declaraţiile celor șase martori (doi audiaţi la data de 

05.06.2019 – ŢMI și BMI și patru audiaţi la data de 10.06.2019) - PAG, DAE, AG și ANB) au 

fost excluse, situaţia de fapt este susţinută în continuare de alți martori, a căror declaraţii sunt legal 

obţinute. Toate aceste declaraţii sunt în concordanță și tind la relevarea pe larg a realităţii. În 

opinia sa, rechizitoriul și descrierea faptei sunt susţinute de aceste patru declaraţii într-un mod 

fundamentat, eventualul probatoriu putând fi completat cu ocazia cercetării judecătoreşti. 

În mod corect, procurorul a arătat motivele pentru care nu au fost audiaţi martorii GC și 

CA, fiind citaţi telefonic, dar aflându-se în altă localitate decât cea de domiciliu, listând o 

imposibilitate obiectivă, dar şi o poziţie subiectivă din partea lor, de necolaborare cu organele do 

urmărire penală. 

Într-adevăr, s-a invocat de instanţa de fond Decizia CCR nr. 22/2018, care însă nu se aplică 

în speţa de față, iar soluţionarea unei cauze penale nu poate depinde de existența fizică la dosarul 

cauzei a unor declaraţii nule. Instanţa, în deliberare, va analiza probatoriul administrat legal în faza 

de urmărire penală, precum și cel din faza de judecată (cercetarea judecătorească). În funcţie de 

acestea, va putea rezolva acţiunea penală și va pronunţa o soluţie conform art. 396 C.proc.pen, De 

altfel, în cadrul procedurii de camera preliminară (așa cum este reglementată de art. 342 și urm. 

C.proc.pen.) nu se prevede un cadru legal prin care s-ar putea dezatașa aceste declaraţii declarate 

nule și nici obligaţia procurorului de a proceda în acest sens. Rechizitoriul nr. 356/P/2019 nu este 

modificat în niciun fel prin existența sau nu la dosar a acestor declaraţii nule, fiind făcute trimiteri 

prin răspunsul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași la alte declaraţii la fel de utile și pertinente. 

În cadrul acestui răspuns nu s-a citat din declaraţiile nule. Mai mult, instanţa de fond nu a indicat 

și un temei legal pe care își întemeiază argumentarea că remedierea neregularităților (...) nu mai 

poate fi făcută printr-un mixt, ca cel din speţa denumit „precizii și completări”. Pe de o parte, 

instanţa a stabilit un termen de 5 zile în care să remedieze anumite regularităţi și să răspundă în 

scris în acest sens, conform încheierii din 26.07.2019, iar pe de altă parte precizează ca acestea nu 

pot fi remediate prin precizări, lucru paradoxal și în contradicţie cu dispoziţiile C.proc.pen. 

Deși în încheierea contestată instanţa face vorbire despre faptul că în rechizitoriu sunt 

expuse fragmente importante „fiind alese cele defavorabile inculpaţilor”, arată că, în realitate, au 

fost administrate probe și în favoarea inculpaţilor, așa cum s-a indicat și în actul de sesizare. În 

privinţa unui martor (NC) care a făcut parte din grupul agresorilor, procurorul a explicat pe larg 

motivul pentru care acesta nu a mai putut fi audiat (fiind plecat la muncă în Grecia, din data de 

02.05.2019). În orice caz, legea nu impune procurorului obligaţia de a întocmi vreun act 

procedural în situaţia în care constată imposibilitatea audierii unui martor sau în ipostaza în care 

apreciază că nu ar fi relevantă o anumită declaraţie. Instanţa de fond nu a indicat punctual ce 

martori nu au fost audiaţi și care ar fi de natură a ocroti dreptul la apărare al inculpaţilor. Din acest 

motiv, nu poate fi de acord cu motivarea instanţei. 

Nu înţelege argumentarea instanţei, așa cum apare în încheiere – „acest răspuns al 

Parchetului (...) nu permite înlăturarea din dosarul cauzei a rechizitoriului din 11.06.2019”. Prin 

încheierea din 26.07.2019, nu i s-a impus procurorului să înlăture rechizitoriul, ci doar să 

remedieze anumite aspecte, lucru ce s-a realizat prin răspunsul dat ulterior în 12.03.2019. 

Dispoziţiile legislative care reglementează camera preliminară nu obligă un procuror să înlăture un 

rechizitoriu, nefăcând trimitere la o astfel de procedură. Instanţa se contrazice în demersul său - 

afirmă în prima parte că rechizitoriul trebuia înlăturat, însă în a doua parte relevă că nu ar mai 

rămâne rechizitoriul, instanţa nefiind legal sesizată. Acest lucru trebuia lămurit de instanţa de 

fond, explicând pe larg, încă din cuprinsul încheierii din 26.07.2019 ce soluţie alternativă ar fi avut 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași. Oricum, art. 346 alin. 3 lit. a C.proc.pen. permite instanţei să 

restituie cauza la parchet doar în situaţia în care „rechizitoriul este neregulamentar întocmit, iar 

neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art. 345 alin, (3), dacă 

neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii”. Procurorul a 

răspuns în termenul indicat de art. 345 alin. 3 C.proc.pen. și actul de sesizare a fost remediat. 
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Situaţia de fapt și încadrarea juridică nu a fost schimbată ca urmare a indicării celor patru martori 

și limitele judecăţii sunt fundamentate raportat la probatoriu și descrierea în detaliu a aspectelor 

relevante pentru cauză. Dispoziţiile art. 345 alin. 3 C.proc.pen. nu instituie cerinţa imperativă de a 

întocmi un nou rechizitoriu, ci doar se indică faptul că „procurorul remediază neregularităţile 

actului de sesizare”, nefiind stabilită o forma anume care trebuie să o îmbrace această remediere, 

instanţa putea corobora conţinutul rechizitoriului (așa cum a rămas după încheierea din 

28.07.2019) cu conţinutul răspunsului din 12.08.2019 pentru a dispune în temeiul art. 346 alin. 4 

C.proc.pen. începerea judecaţii întrucât: 

- fapta există și a fost dată o încadrare juridică conform cu dispoziţiile Codului penal; 

- probele (cele care nu au fost excluse) au fost administrate în condiţii de legalitate și se 

coroborează cu cele expuse de partea civila, 

- există un citativ actualizat. 

În al doilea rând, instanţa de fond face referire la faptul că nu au fost remediate toate 

neregularităţile, „din moment ce anumite pasaje din conţinutul acestuia fac trimitere, dar mai ales 

se bazează, în mod evident și decisiv, pe declaraţia martorului AG” și că există o contradicţie, 

referitoare la persoana (NC sau AG) ce a condus scuterul cu care inculpaţii sau cel puţin unul 

dintre ei ar fi venit la locul faptei. Cu privire la aceasta împrejurare, procurorul a răspuns atât cu 

ocazia precizărilor din 22.07.2019, dar și prin adresa din 12.08.2019 - „La solicitarea inculpatului 

U, numitul AG a fost de acord să-l ducă pe acesta până în apropierea grupului persoanei vătămate 

(...) intimidat de către inculpatul UN, AG, proprietarul scuterului, acceptă să-l ducă pe acesta (...)” 

În opinia sa, relevanța stabilirii împrejurării sosirii inculpaţilor la grupul persoanei vătămate este 

zero. Acest lucru nu are implicaţii penale (nu reprezintă o circumstanţă atenuantă sau judiciară 

faptul că unul din inculpaţi a venit pe scuter) și de asemenea acest martor - AG nu are calitatea de 

inculpat în cauză, nu a participat la aplicarea de lovituri. În aceste, are mai putina importanta 

modul cum au ajuns inculpaţii la persoana vătămata. Este însă importanta modalitate de săvârşire 

întrucât răspunderea penală este atrasă pentru fapta de „tentativă de omor” prev. de art. 32 alin. 1 

rap, la art. 188 alin. 1 C.pen. Este de precizat și faptul ca nici instanţa nu explică ce implicaţii are 

stabilirea și lămurirea acestei situaţii, a modalităţii de deplasare a inculpaţilor la locul faptei. 

Instanţa se putea limita la fel de bine la declaraţiile celorlalţi martori sau, la fel de bine, putea face 

abstracţie de această neconcordanță (putând fi lămurită cu ocazia cercetării judecătoreşti). Nu s-a 

dispus trimiterea în judecată pentru fapta de conducere a scuterului, ci este vorba despre o 

infracţiune gravă îndreptată împotriva vieţii, integrităţii corporale. În orice caz, este un lucru 

insuficient pentru a se putea dispune restituirea cauzei la parchet. 

În al treilea rând, instanţa apreciază ca rechizitoriul este neregulamentar întocmit întrucât 

citativul nu a fost modificat corespunzător și nici secţiunea referitoare la enumerarea mijloacelor 

de proba. In opinia sa, acestea sunt aspecte de o importanta mai mică în stabilirea obiectului 

judecaţii şi limitelor judecaţii. Ce pare exagerată este soluţia de restituire a dosarului la parchet pe 

motiv că nu este actualizat citativul privitor la martorii a căror declaraţii au fost excluse și 

extragerea acestora din lista privind probatoriul. Este o soluţie corespunzând unui formalism 

exagerat, aspecte care lipsesc de esenţa procedura de cameră preliminară. Contrar celor reţinute de 

instanţa, faptele deduse judecaţii sunt cele a căror descriere completă rezultă din declaraţiile 

martorilor (celor 4) coroborate cu actele medicale. Din moment ce o serie de declaraţii au fost 

excluse, este evident ca aceşti martori nu mai pot fi citaţi și audiaţi, însă ce au perceput alţi martori 

a fost perceput și de alţii a căror mărturie nu a fost exclusa din materialul probator. Oricum, 

instanţa nu a indicat niciun text de lege prin care să își întemeieze susţinerile privitoare la 

modalitatea de actualizare sau de modificare a citativului și, de asemenea, a expus o situaţie 

echivocă și paradoxală, solicitând parchetului un lucru recunoscut ca fiind imposibil (pag. 13 par. 

5) – „secţiunea referitoare la enumerarea mijloacelor de probă din rechizitoriu, nu a fost remediată 

(nici înlăturată expres; de altfel nici nu ar fi fost posibil acest lucru”. Or, atât timp cât nu era 

posibil acest lucru, de ce a mai fost impus Parchetului să răspundă în termen de 5 zile? 



39 
 

În altă ordine de idei, constituirea ca parte civilă a unităților spitaliceşti se putea face și în 

faza judecării în fond a cauzei. 

În al patrulea rând, se susţine că răspunsul, respectiv actul cu rol dorit de remediere, nu 

poate fi întocmit de un alt procuror decât cel care a întocmit sau avizat rechizitoriul si, cu atât mai 

puţin, de un procuror care, anterior, nu efectuase nici măcar un act de urmărire penata în cauza. 

Aceasta susţinere este neîntemeiata întrucât: 

- Instanţa nu a indicat niciun text de lege în susţinerea argumentării sale. Codul de 

procedura penala nu interzice ca un alt procuror să întocmească un răspuns, sau să remedieze 

anumite neregularități constatate de judecătorul de camera preliminară; 

- Ministerul Public, în conformitate cu dispoziţiile art. 63 lit.a din Legea 304/2004 

„efectuează urmărirea penală în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege şi participă, potrivit 

legii, la soluţionarea conflictelor prin mijloace alternative;” - în aceste condiţii, orice procuror de 

la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași era competent să efectueze acte de urmărire penala în 

cauza și cu atât mai mult putea să întocmească un răspuns către judecătorul de camera preliminară. 

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași nu era obligat să motiveze împrejurarea potrivit 

căreia răspunsul a fost semnat de un alt procuror decât cel care a efectuat act de urmărire penala, 

nefiind stabilita o obligaţie legala în acest sens; 

- In demersul sau argumentativ, instanţa face trimitere la doctrina (nu enumera un tratat 

anume) și la jurisprudență, omițând ca acestea nu sunt izvoare de drept în legislaţia romana; 

- Opinează ca trimiterea la o minuta a Întâlnirii reprezentanţilor CSM cu preşedinţii 

sediilor penale ale ÎCCJ din 2015 nu poate fi suficienta pentru a motiva în drept o astfel de soluţie 

de restituire a cauzei la parchet. Nu cunoaşte forţa juridica a acestei minute, cel mai probabil 

având un rol consultativ, însă inferior dispoziţiilor trasate de Codul de procedura penala; 

- Instanţa nu a solicitat expres procurorului care a efectuat acte de urmărire (I.V.) să 

întocmească personal și să remedieze neregularitățile, din această situaţie înțelegându-se că orice 

procuror putând întocmi un răspuns în forma scrisa. 

În al cincilea rând, instanţa de fond apreciază ca exista și alte neregularități, în opinia sa și 

acestea nefondate, astfel: 

- Sa susţine ca nu s-a dat curs nici uneia dintre cererile avocaţilor aleşi ai inculpaţilor de 

studiu dosar și eliberare copii. Menţionează ca art. 94 alin. 3 C.proc.pen. nu prevede un anumit 

termen pentru soluţionarea acestei cereri. Inculpaţii au avut destul timp (de la data primei audieri) 

și pana la trimiterea în judecata pentru a formula cereri de consultare dosar. 

- Se arata ca a avut loc o „neadministrare a unor probe dispuse ce păreau a fi importante” - 

se observa ca instanţa foloseşte un termen echivoc - „păreau” - fără a releva și împrejurările din 

care rezulta acest lucru. În orice caz, în procedura de camera preliminară, instanţa nu poate analiza 

relevanta probelor în soluţionarea laturii penale. Folosirea cuvântului „importante” realizează o 

trimitere implicita la stabilirea vinovăţiei inculpaţilor, lucru care nu se poate realiza în aceasta faza 

procesuala; 

- vorbeşte despre o graba nejustificata. Acest aspect a fost explicat pe larg de către 

procuror în răspunsul din 12.08.2019. Este evident ca în astfel de cazuri şi o infracţiune grava, 

săvârşita intre consăteni, este nevoie ca actele de urmărire penala să fie realizate în graba, având în 

vedere alte urmări ce s-ar putea produce. Dovada cea mai concreta este faptul ca unul dintre 

Inculpaţi –UNC a reuşit să fuga din tara, chiar în ziua în care urma să fie audiat, cel mai probabil 

aflând ulterior de la alți martori din aceeaşi comuna cu el ca este vorba despre cercetarea unei 

fapte de „tentativa de omor” și trăgând concluzia ca inevitabil va fi supus unei masuri preventive. 

- In cauza nu exista o încălcare a drepturilor la apărare a inculpaţilor. Aceştia nu au 

susţinut în nici un moment ca nu au fost informaţi cu privire la infracţiunea care li se imputa și 

totodată inculpatul ARC, cu ocazia audierii sale, a avut posibilitatea să propună probe în apărarea 

sa. Inculpaţii au beneficiat atât de asistenta juridica din oficiu, cat și de serviciile unor apărători 
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aleşi. Aceşti inculpaţi beneficiază în continuare de prezumţia de nevinovăţie conform art. 4 

C.proc.pen. 

Pentru toate aceste motive, solicită admiterea contestaţiei formulate. 

Analizând contestaţiile formulate de partea civilă PPN şi Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Iaşi prin prisma motivelor invocate, Curtea a apreciat că acestea sunt fondate, pentru următoarele 

motive: 

Preliminar, judecătorii de cameră preliminară din controlul judiciar vor determina 

coordonatele normative aplicabile în prezenta cauză, respectiv dispoziţiile art. 342 C.proc.pen., 

reglementând obiectul procedurii în camera preliminară care îl constituie verificarea, după 

trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea 

legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organul de urmărire penală.  

Astfel, din interpretarea dispoziţiilor precitate rezultă că judecătorul de cameră preliminară 

nu exercită, potrivit disp. art. 3 din Codul de procedură penală, o funcţie de judecată, ce i-ar 

permite analizarea aspectelor ce ţin de temeinicia acuzaţiilor aduse inculpaților, ci doar funcţia de 

verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată.  

Deşi a expus în mod corect principiile şi consideraţiile care decurg din specificul 

procedurii camerei preliminare, arătând că rolul procedurii în camera preliminară este acela de a 

reprezenta un filtru privind aspecte exclusiv de legalitate asupra cauzei penale soluţionate de 

procuror prin dispoziţie de trimitere în judecată, filtru exercitat după trimiterea în judecată şi până 

la momentul începerii judecăţii şi că în cursul acestei proceduri nu se analizează temeinicia 

acuzaţiei, substanţa probelor ori numărul lor, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de 

fond a extrapolat aceste principii prin interferarea cu principiul echitabilităţii procedurii, extrăgând 

concluzia netemeinică a inechitabilităţii procedurii în ansamblul său.  

De asemenea, deşi a clamat de principiu că judecătorul de cameră preliminară nu va face 

referiri la aspecte privind temeinicia sau suficiența probelor administrate de procuror în faza de 

urmărire penală, acesta a procedat în sens contrar, stabilind că urmărirea penală nu este completă 

prin prisma probaţiunii care, în opinia sa, mai trebuia administrată în cauză. 

Fără a nega justeţea unora dintre constatările şi aprecierile judecătorului de cameră 

preliminară de la instanţa de fond, a cărui analiză aproape exhaustivă a cauzei este una apreciabilă 

şi deosebit de minuţioasă, nu se poate ignora faptul că raţionamentul logico-juridic analizat 

atribuie netemeinic unor neregularităţi comise în activitatea de urmărire penală efectul radical, 

respectiv inechitabilitatea procedurii penale în faza de urmărire penală în ansamblul său, deşi 

efectele reale sunt altele, circumscrise caracterului remediabil, ceea ce este inadmisibil.  

 În concret, s-a reţinut că audierea unui număr de şase martori în lipsa apărătorilor 

inculpaţilor care au solicitat în prealabil să fie încunoştinţaţi şi să asiste la efectuarea oricărui act 

de urmărire penală, solicitări care nu au fost valorificate din pricina unor aspecte de ordin 

administrativ privind activitatea parchetului, aspect asupra căruia instanţa de control, asemeni 

judecătorului de fond, opinează că nu poate fi acceptat, a făcut ca dreptul la apărare şi echitatea în 

ansamblu a urmăririi penale să fie grav afectate, încălcându-se grav şi iremediabil drepturi 

procesuale, în special dreptul la apărare. 

Chiar dacă nu se poate nega veridicitatea constatărilor judecătorului de cameră preliminară 

de la instanţa de fond cu privire la neregularităţile produse prin maniera de desfăşurare a urmăririi 

penale sub aspectul menţionat, în opinia Curţii nu existenţa vătămării procesuale a inculpaţilor 

este în discuţie, ci posibilităţile de înlăturare a vătămării altfel decât prin anularea actului. 

Sub acest aspect, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a reţinut că 

readministrarea probei testimoniale nu era de natură să înlăture vătămarea procesuală în condiţiile 

în care declaraţiile iniţiale, lovite de nulitate relativă, rămâneau la dosar, contrar celor statuate prin 

Decizia CCR nr. 22/2018. 

Mai mult, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a reţinut şi că nulităţile 

relative (pe care judecătorul le poate şi chiar trebuie să le invoce din oficiu potrivit Deciziei nr. 
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554/19.09.2017 a Curţii Constituţionale) nu se pot acoperi tacit şi că vătămarea procesuală este 

prezumată, nesocotirea dreptului la apărare al inculpaţilor neputând fi remediată „omisso medio” 

direct în faţa instanţei de judecată, sugerând un regim juridic,,sui generis” al nulităţii relative, 

dincolo de ceea ce prevede legea procesual penală în vigoare şi dincolo de ceea ce doctrina penală 

şi jurisprudenţa naţională şi convenţională au dezvoltat. 

Astfel, potrivit disp. art. 282 alin. 1 C.proc.pen., încălcarea oricăror dispoziţii legale în 

afara celor prevăzute la art. 281 (nulităţi absolute) 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.  

Or, doar în cazul nulităţii absolute vătămarea este prezumată,,iuris et de iure”, cel care 

invocă nulitatea (sau în favoarea căruia este invocată) nu trebuie să facă dovada existenţei 

vătămării, fiind suficientă dovada încălcării normei juridice prevăzute sub sancţiunea nulităţii 

absolute; însă, în cazul nulităţii relative, cel care invocă nulitatea are obligaţia să dovedească 

existenţa unei vătămări produse prin încălcarea legii cu ocazia efectuării actului procesual sau 

procedural. În plus, în cazul nulităţii relative, este necesar ca vătămarea să nu poată fi înlăturată 

altfel decât prin desfiinţarea actului. 

În opinia judecătorului de cameră preliminară de la prima instanţă, faptul că CEDO a 

statuat că echitatea unei proceduri se apreciază global, prin luarea în considerare nu numai a fazei 

incipiente a procesului penal (urmărirea penală), dar şi (mai cu seamă) a fazei de judecată, etapă în 

care drepturile acuzatului se manifestă cu plenitudine, pare să nu fi cântărit prea mult în aprecierea 

caracterului absolut al inechităţii procedurii în ansamblul său, considerând că natura dispoziţiilor 

legale încălcate de organele de urmărire penală şi durata încălcării dispoziţiilor legale privind 

drepturi esenţiale ale persoanelor acuzate fac necesară sancţiunea înlăturării probatoriilor astfel 

administrate, nepreocupându-se de identificarea cel puţin la nivel principial a remediilor 

procesuale şi procedurale pe care desfăşurarea procedurii penale în continuare le putea oferi, prin 

urmare nepreocupându-se de verificarea caracterului remediabil al vătămării, altfel decât prin 

anularea actelor în discuţie. 

Contrar aprecierii judecătorului de cameră preliminară de la instanţa de fond, în opinia 

instanţei de control judiciar şi în acord cu jurisprudenţa Î.C.C.J. cu privire la aspectele vizând 

camera preliminară, audierea unui martor în lipsa avocatului inculpatului, care nu a fost 

încunoştinţat cu privire la audiere, nu atrage nulitatea absolută, ci nulitatea relativă, în condiţiile 

art. 282 C.proc.pen. (Î.C.C.J., Secţia penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 169 

din 21 februarie 2017).  

Apreciază Curtea, raportat şi la consideraţiile de ordin teoretic expuse în analiza prezentei 

cauze în cele ce preced, că nu orice încălcare a dispoziţiilor legale atrage incidenţa sancţiunii 

excluderii probei.  

Din dispoziţiile art. 102 alin. (2) şi (3) C.proc.pen. rezultă că sancţiunea excluderii probei 

este strâns legată de incidenţa nulităţii.  

Probele pot fi excluse dacă actul prin care s-au dispus sau prin care acestea au fost 

administrate este lovit de nulitate absolută sau relativă.  

Omisiunea încunoştinţării avocatului nu reprezintă un caz de nulitate absolută, astfel cum 

se sugerează în considerentele încheierilor contestate iar incidenţa nulităţii relative este 

condiţionată, conform art. 282 alin. (1)-(3) C.proc.pen., şi de existenţa cumulativă a unui interes 

procesual propriu al inculpatului în respectarea acelei dispoziţii, a unei vătămări efective aduse 

caracterului echitabil al procesului şi, în fine, a unei anumite gravităţi a vătămării, care să reclame 

anularea actelor ca unic remediu pentru înlăturarea sa. 

Absenţa avocaţilor inculpaţilor de la efectuarea unor acte procedurale nu are semnificaţia 

privării absolute de dreptul la apărare, câtă vreme, contestatorii au avut posibilitatea reală, 

concretă, de a cunoaşte conţinutul actelor procedurale, inclusiv a celor efectuate în absenţa 
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apărătorilor şi de a solicita readministrarea acelor declaraţii apreciate relevante în consolidarea 

poziţiei ori strategiei de apărare. 

De altfel, nici inculpaţii şi nici judecătorul de cameră preliminară nu au indicat care este 

vătămarea produsă şi nici care ar fi motivul pentru care aceasta nu poate fi înlăturată prin audierea 

martorilor respectivi în cursul judecăţii. 

Concluzionând asupra acestui aspect, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de 

control judiciar constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru a se dispune 

sancţiunea excluderii declaraţiilor martorilor audiaţi în lipsa apărătorilor inculpaţilor. 

În ceea ce priveşte declaraţia martorului AG, fratele inculpatului ARC, în legătură cu care 

judecătorul de fond a reţinut că nu rezultă din conţinutul acesteia dacă a fost sau nu de acord să 

dea declaraţie în cauză, nefiind bifată niciuna dintre variantele alternative menţionate în tipizatul 

declaraţiei, judecătorii din controlul judiciar apreciază ca netemeinică concluzia judecătorului de 

la primă instanţă, în speţă fiind satisfăcute exigenţele art. 117 alin. 1 lit. a C.proc.pen., martorului 

fiindu-i adus la cunoştinţă, sub semnătură, dreptul de a refuza să dea declaraţii, nebifarea mai 

departe a poziţiei sale (,,declar că nu sunt/sunt de acord să dau declaraţie”) fiind irelevantă în 

raport de manifestarea neechivocă de voinţă a martorului care a înţeles să dea declaraţie în aceeaşi 

împrejurare. 

Oricum, chiar în ipoteza în care s-ar fi probat omisiunea organului judiciar de a aduce la 

cunoştinţa martorului acest drept, considerăm că în această situaţie nu excluderea probei ar fi fost 

sancţiunea procesuală specifică, ci doar imposibilitatea ca martorului să-i poată fi angajată virtuala 

răspundere penală în raport cu infracţiunea de mărturie mincinoasă. 

În privinţa aspectelor vizând modul de efectuare a urmăririi penale, respectiv administrarea 

sau nu a unor probe ori efectuarea sau nu a unor acte de procedură, nu pot fi primite argumentele 

judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Iaşi, ansamblul considerentelor sale, care nu 

e necesar a fi reluate prin prezenta, excedând cadrului analizei camerei preliminare.  

În opinia Curţii, verificarea aptitudinii probatoriului de a susţine acuzaţia nu poate forma 

obiectul procedurii camerei preliminare, întrucât priveşte fondul cauzei şi se evaluează în cursul 

judecăţii, punând în discuţie temeinicia fundamentului probator al acuzaţiei, iar nu claritatea 

acesteia. Instanţa nu verifică în această fază procesuală dacă probaţiunea cauzei în faza de 

urmărire penală este completă, şi nici dacă descrierea faptei este corectă şi poate conduce la 

condamnare, ci doar descrierea faptei dacă este completă. Semnificaţia acuzaţiei şi caracterul ei 

fondat se hotărăsc în urma cercetării judecătoreşti. 

Procedura de cameră preliminară permite verificarea legalităţii administrării probelor şi a 

actelor procurorului, nu şi temeinicia acestora, atribut conferit în continuare cercetării 

judecătoreşti. 

Credibilitatea probei poate fi contestată în cursul cercetării judecătoreşti (inculpaţii pot să 

conteste probele administrate în faza de urmărire penală şi să solicite administrarea probelor de 

către instanţă în condiţii de publicitate, oralitate şi contradictorialitate). Aşa cum reiese din 

cuprinsul dispoziţiilor art. 374 alin. (7) C.proc.pen., doar probele administrate în cursul urmăririi 

penale şi necontestate de părţi nu mai sunt readministrate în cursul cercetării judecătoreşti. 

Analiza judecătorului de cameră preliminară are în vedere legalitatea şi, ca atare, motivele 

prin care se tinde la dovedirea netemeiniciei probelor nu pot fi examinate în această procedură. 

Susţinerile privind caracterul favorabil sau defavorabil al unor declaraţii de martor în raport de 

interesul inculpaţilor reprezintă critici ce vizează temeinicia probelor, şi nu legalitatea 

administrării acestora. 

În ce priveşte desfăşurarea urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară analizează 

dacă aceasta a respectat prevederile legale ce reglementează succesiunea etapelor acestei faze 

procesuale; ordonanţele de conexare, disjungere, continuare a urmăririi penale şi punere în 

mişcare a acţiunii penale au fost emise cu respectarea dispoziţiilor de formă. 
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Referitor la modul de soluţionare a cererilor de probaţiune, verificările care pot fi efectuate 

din perspectiva legalităţii ţin de analizarea acestora de către procuror şi pronunţarea asupra lor prin 

ordonanţă motivată, neputând fi făcută o analiză a pertinenţei, concludentei şi utilităţii probei în 

faza de cameră preliminară. Cenzura instanţei asupra acestei categorii de probe se realizează în 

cadrul cercetării judecătoreşti, când probele de la urmărire penală pot fi contestate de către 

inculpaţi, luând naştere obligaţia instanţei de a readministra probele şi când părţile pot propune 

probe noi. În consecinţă, readministrarea tuturor probelor de la urmărire penală este posibilă în 

faza cercetării judecătoreşti şi excede competenţelor judecătorului de cameră preliminară. Mai 

mult decât atât, în cadrul cercetării judecătoreşti, readministrarea tuturor probelor de la urmărirea 

penală ţine strict de voinţa părţii care declară că a contestat probele şi nu de aprecierea instanţei de 

judecată, care conform legii este obligată să le readministreze. 

Judecătorul de cameră preliminară nu examinează aptitudinea probelor de a conduce la 

pronunţarea unei hotărâri de condamnare sau lipsa de claritate a probelor ori faptul că actul de 

acuzare nu menţionează probe administrate în cursul urmăririi penale, dar se află în dosarul trimis 

instanţei. Judecătorul de cameră preliminară nu evaluează pertinenţa, utilitatea sau concludenta 

probelor, astfel cum este cazul în cadrul cercetării judecătoreşti. Judecătorul de cameră 

preliminară se limitează la a constata dacă probele au sau nu caracter legal, dacă au fost 

administrate în condiţiile legii, iar atunci când constată o încălcare a dispoziţiilor legate de 

administrarea probelor, evaluează impactul acesteia asupra probatoriului. 

Necesitatea reaudierii unor martori ori a extinderii probaţiunii în vederea lămuririi unor 

împrejurări ale cauzei sunt aspecte rezervate examinării fondului cauzei, în faza specifică a 

cercetării judecătoreşti şi nu pot constitui motive pentru obstrucţionarea parcursului firesc al 

cauzei, prin asimilarea acestora unor neregularităţi care fac imposibilă începerea judecăţii.  

Nu se circumscrie obiectului camerei preliminare examinarea caracterului arbitrar al 

renunţării (fie şi implicită) a procurorului la administrarea unor mijloace de probă, ci judecătorul 

de cameră preliminară examinează dacă probele administrate, iar nu cele neadministrate, răspund 

cerinţei legalităţii.  

Instanța de control apreciază, astfel, că în speţă această lipsă a unei ordonanțe de renunțare 

la probe nu este de natură a afecta legalitatea sesizării instanței întrucât nu a produs nicio 

vătămare, procurorul având oricând posibilitatea renunțării la administrarea unor mijloace de 

probă, apreciind că urmărirea penală este completă și în lipsa acestor mijloace de probă, aspect 

asupra căruia judecătorul de cameră preliminară nu are putere de cenzură.  

Judecătorul de cameră preliminară nu poate cenzura suficiența, utilitatea sau pertinența 

unor probe. În plus, renunțarea la mijloacele de probă în cauza de față nu produce o vătămare 

ireversibilă atât timp cât aceste mijloace de probă pot fi administrate și în cursul judecății în fond 

şi chiar în apel, în măsura în care instanța de fond va aprecia necesar a verifica temeinicia 

acuzaţiilor penale aduse inculpaţilor prin prisma acestor probe.  

Aşadar, nimic nu împiedică instanţa de judecată, după parcurgerea procedurii filtru 

rezervată aspectelor strict şi limitativ enumerate de lege, să se pronunţe asupra necesităţii 

administrării probelor utile şi necesare cauzei ori readministrării unor probe deja administrate în 

faza urmăririi penale, pentru lămurirea tuturor împrejurărilor cauzei, de unde rezultă caracterul 

remediabil al acestor virtuale neregularităţi identificate de judecătorul de cameră preliminară. 

Ceea ce este în discuţie, din perspectiva Curţii, este criteriul proporţiei neregularităţilor 

semnalate în economia ansamblului activităţilor de urmărire penală şi al gravităţii şi impactului 

acestora asupra esenţei drepturilor fundamentale ale inculpaţilor, examen din perspectiva căruia 

Curtea, contrar aprecierii judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Iaşi, constată că 

nicidecum aceste neregularităţi nu pot fi considerate suficient de grave, covârşitoare ca volum şi 

cu un impact atât de dirimant încât să determine o sancţiune atât de gravă. 

Nu pot fi reţinute nici argumentele privind nelegalitatea sesizării instanţei derivată din 

aspectele antamate anterior, respectiv nu se poate susţine că rechizitoriul este neregulat întocmit 
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întrucât descrierea situaţiei de fapt s-a bazat pe susţinerile unora dintre martorii ale căror declaraţii 

au fost apreciate ca nelegale, în condiţiile în care, pe de o parte, astfel cum s-a arătat anterior, 

Curtea nu a validat aprecierea primei instanţe cu privire la excluderea probelor şi în condiţiile în 

care, pe de altă parte, nu se poate asimila, principial, a atare sancţiune unei virtuale neregularităţi 

ca cea invocată de prima instanţă.  

Curtea constată însă că, în pofida aspectelor relevate de judecătorul de cameră preliminară 

de la prima instanţă, şi chiar în condiţiile neregularităţilor semnalate, a căror justeţe nu poate fi 

contestată, urmărirea penală a parcurs etapele obligatorii, putându-se stabili şi concordanţa între 

actele efectuate şi dispoziţiile legale ce reglementează modul în care sunt efectuate actele de către 

organul de urmărire penală, conform art. 286, art. 281 alin. (1) lit. e), f), art. 282 C.proc.pen. şi 

actele propriu-zise. 

În privinţa lipsei menţiunii din citativul rechizitoriului a părţilor civile unităţi spitaliceşti, 

cu consecinţa neparticipării acestora la procedura de cameră preliminară, Curtea apreciază că deşi 

organul judiciar putea manifesta o mai mare preocupare pentru rolul activ şi pentru valorificarea 

adecvată a tuturor dispoziţiilor legale procesual penale incidente în această cauză, evitând a se 

limita doar la trimiterea unor adrese către acestea pentru a comunica dacă se constituie părţi civile 

în cauză, asigurând astfel efectul util al principiilor statuate de Curtea Constituţională prin Decizia 

nr. 257/2017, totuşi nu se poate asimila această neregularitate unei vătămări prezumate iusis et de 

iure şi care nu ar putea fi remediată în faza camerei preliminare ori în cea a judecăţii, aspect cu 

care şi judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond pare a fi de acord (a se vedea 

paragraful 19.4 final din încheierea din 26.07.2019). 

În ceea ce priveşte încheierea nr. 85/CP din 21.08.2019, judecătorii din controlul judiciar 

apreciază că în mod netemeinic, valorificând argumentele din încheierea anterioară, judecătorul de 

cameră preliminară de la Tribunalul Iaşi, a concluzionat în sensul restituirii cauzei la parchet, 

apreciind că neregularităţile semnalate anterior nu au fost remediate prin răspunsul unităţii de 

parchet. Date fiind considerentele anterior prezentate în privinţa netemeiniciei tezelor 

argumentative ale judecătorului de cameră preliminară sub aspectul sancţiunii aplicabile în 

prezenta speţă neregularităţilor sesizate, nu se mai impune reluarea acestora, păstrându-şi 

valabilitatea. 

În esenţă, trebuie reţinut că deşi nu se poate contesta justeţea examenului judecătorului de 

cameră preliminară de la instanţa de fond în privinţa semnalării unor neregularităţi, totuşi instanța 

de control apreciază că judecătorul de primă cameră preliminară a atribuit în mod nejustificat 

acestor neregularităţi cele mai drastice sancţiuni, respectiv excluderea probelor şi restituirea cauzei 

la parchet, neluând în considerare caracterul remediabil al încălcărilor legii procesual-penale în 

fazele ulterioare ale procedurii, extinzând în mod forţat aplicarea unor principii jurisprudenţiale 

convenţionale într-o situaţie în care acestea nu sunt incidente, faţă de caracterul remediabil al 

încălcărilor semnalate, faţă de aspectul global al procedurii în funcţie de care se analizează cerinţa 

echitabilităţii acesteia.  

Pentru toate aceste motive, instanța de control judiciar, în baza disp. art. 347 C.proc.pen. a 

admis contestațiile formulate de Ministerul Public –Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași și de 

partea civilă PPN împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului 

Iași din data de 26.07.2019, pe care a desființat-o în parte, și respectiv nr. 85/CP din data de 

21.08.2019, pe care a desființat-o integral şi rejudecând cauza, a înlăturat din încheierea penală din 

26.07.2019 dispozițiile de la punctele B. lit.a-d și C. 

În baza disp. art. 346 alin. 1 C.proc.pen., a constatat legalitatea sesizării instanţei prin 

rechizitoriul emis la data de 11.06.2019 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași în dosarul penal 

nr. 356/P/2019, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind 

pe inculpații ARC și UNC, trimiși în judecată - sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de „tentativă de 

omor”, prevăzută şi pedepsită de art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 C.pen., a dispus începerea 

judecăţii cauzei urmând ca primul termen de judecată să fie stabilit de Tribunalul Iași după 
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restituirea prezentei cauze şi a menținut celelalte dispoziții ale încheierii penale din 26.07.2019 

care nu sunt contrare prezentei încheieri. 

 

5. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele 

statelor membre ale Uniunii Europene 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Proceduri prevăzute în legi speciale. Proceduri 

prevăzute în Legea nr. 302/2004  

Indice alfabetic: Drept procesual penal 

- recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor 

membre ale Uniunii Europene 

Temei de drept: Legea nr. 302/2004, art. 166 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 302/2004, 

republicată, cu referire la art. 164 lit. i) din Legea nr. 302/2004, republicată, art. 9 alin. (1) lit. (h) 

din Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008  

Art. 9 alin. (1) lit. h) din Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008, 

prevede că autoritatea competentă din statul de executare poate refuza să recunoască hotărârea 

judecătorească și să dispună executarea pedepsei, în cazul în care, în momentul în care 

autoritatea competentă a statului de executare primește hotărârea judecătorească, rămân de 

executat mai puțin de 6 luni din pedeapsă. Decizia-cadru menţionată a fost implementată în 

legislaţia română prin Legea nr. 302/2004, republicată, care în Titlul VI cuprinde dispoziţii 

privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 

2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii 

reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri 

privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană. 

Raportând consideraţiile teoretice anterior enunţate la speţa dedusă judecăţii, se constată 

că este incident motivul de nerecunoaştere din art. 9 alin. 1 lit. h din Decizia-cadru 2008/909/JAI 

a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în 

cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală, conform ultimului certificat emis la data de 

05.11.2019 de Parchetul General al Republicii de pe lângă Curtea de Apel din Salerno, Biroul 

Executări Penale, executarea pedepsei urmând a se finaliza la data de 11.02.2020, astfel că 

rămâne un interval de timp foarte scurt până la finalizarea executării pedepsei, neputându-se 

reţine că prin transferarea condamnatului în România ar creşte şansele de reabilitare socială a 

condamnatului. 

În aceste condiții, există date certe că la acest moment condamnatul are mai puțin de 6 

luni de executat din pedeapsă și că până la rămânerea definitivă a hotărârii ce urmează a fi 

pronunțată în prezenta cauză există un grad ridicat de probabilitate ca persoana condamnată să 

fie pusă în libertate. 

 

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

85/FCJI/18.11.2019  

Prin referatul nr. 1234/II/5/2019 din data de 15.11.2019, înregistrat la Curtea de Apel Iaşi 

în data de 18.11.2019, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a sesizat instanţa cu privire la 

cererea de recunoaștere şi punere în executare a sentinţei Curţii de Apel din Salerno, pronunţată la 

data de 20.06.2017 şi a sentinţei Curţii de Apel din Salerno din 16.04.2013, prin care a fost 

condamnat cetăţeanul român MLI şi transferarea acestei persoane într-un penitenciar din România 

în vederea continuării executării pedepselor. 

În referat s-a menţionat că prin adresa nr. 82070 din data de 02.10.2019, Ministerul 

Justiţiei din România a transmis Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi lucrarea având ca 
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obiect cererea autorităţilor judiciare din Italia privind recunoaşterea şi punerea în executare în 

România a unui număr de două hotărâri judecătoreşti prin care s-a dispus condamnarea 

cetăţeanului român MLI la o pedeapsă cumulată de 2460 zile închisoare. 

Prin sentinţa Tribunalului din Salerno – Secţia a II-a Penală, cu nr. de referinţă 3904/2016, 

pronunţată la data de 15.09.2016, MLI a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani şi 6 luni închisoare 

pentru comiterea unei infracţiuni de viol în formă continuată, prev. de art. 609 octies alin. 1 şi 3 cu 

referire la art. 609 ter alin. 1 nr. 4 din Codul penal italian. 

Sub aspectul situaţiei de fapt, s-a reţinut că, la data de 31.05.2015, în localitatea 

Battipaglia, a condus-o într-un loc izolat pe victima MFM şi a închis-o în interiorul unui 

autoturism, loc în care, prin constrângere fizică şi ameninţare, victima a fost obligată să întreţină 

relaţii sexuale. 

Condamnatul MLI a declarat apel împotriva hotărârii Tribunalului din Salerno. Prin 

sentinţa cu nr. de referinţă 157/17, pronunţată de Curtea de Apel din Salerno la data de 

20.06.2017, s-a admis în parte apelul şi s-a redus pedeapsa, de la 5 ani şi 6 luni închisoare la 4 ani 

şi 4 luni închisoare. 

Prin sentinţa Tribunalului din Salerno – Secţia a II-a Penală, cu nr. de referinţă 488/12, 

pronunţată la data de 06.03.2012, MLI a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare 

pentru comiterea unui număr de trei infracţiuni, respectiv: încăierare, prev. de art. 588/2 din Codul 

penal italian, leziuni corporale, prev. de art. 81, 56-575-577 nr. 4 în referire cu prevederile art. 61 

nr. 1, art. 582-585 din Codul penal italian şi port de cuţit, prev. de art. 61 nr. 2 şi 4 din Legea nr. 

110/1975. 

Sub aspectul situaţiei de fapt, s-a reţinut că, la data de 09.01.2011, condamnatul a 

participat împreună cu alte persoane la o încăierare, ce a avut loc în faţa barului „Montecarlo Slot” 

din localitatea Battipaglia, context în care i-a aplicat victimei TD mai multe lovituri cu o sticlă şi 

cu un cuţit, victima suferind leziuni la faţă, mâna stângă şi la nivelul pieptului, cu riscul lezionării 

plămânului. 

Condamnatul MLI a declarat apel împotriva hotărârii primei instanţe, apel ce a fost respins 

ca neîntemeiat. 

Conform ordonanţei de executare, s-a stabilit că pedeapsa cumulată de 6 ani şi 10 luni 

închisoare, după scăderea perioadei executate de 1 an, o lună şi 8 zile închisoare, rămânând ca 

persoana condamnată să mai execute 5 ani, 8 luni şi 22 zile închisoare, în regim de detenţie. 

Condamnatul a declarat că este de acord să fie transferat în România pentru continuarea 

executării pedepsei. 

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoana condamnată nu este în prezent 

cercetată penal de autorităţile judiciare române. 

Analizând cererea autorităţilor judiciare italiene, Curtea a constatat că în conformitate cu 

ordonanţa de executare, s-a stabilit că pedeapsa cumulată de 6 ani şi 10 luni închisoare, după 

scăderea perioadei executate de 1 an, o lună şi 8 zile închisoare, rămânând ca persoana 

condamnată să mai execute 5 ani, 8 luni şi 22 zile închisoare, în regim de detenţie. 

În certificatul cu stadiul executării pedepsei datat 20.08.2019 s-a menţionat, în esenţă, că 

data terminării pedepsei este 27.03.2020, luând în calcul toate perioadele scăzute ca zile de 

eliberare anticipată. 

Faţă de neconcordanţele între menţiunile referitoare la perioada executată/data finalizării 

executării pedepsei cuprinse în certificatul emis la 09.08.2019 şi menţiunile cuprinsul în 

certificatul emis la 20.08.2019, s-au solicitat informaţii suplimentare autorităţii emitente a 

certificatului, care a comunicat că în baza ultimei actualizări a stadiului executării, s-a stabilit data 

finalizării executării pedepsei ca fiind 11.02.2020. 

Verificând condiţiile reglementate de Legea nr. 302/2004, republicată, rezultă următoarele:  

Executarea hotărârii judecătorești în România nu este contrară principiului non bis in idem, 

persoana condamnată nu este cercetată penal în România pentru aceleaşi infracțiuni pentru care au 
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fost pronunțate hotărârile judecătoreşti străine, hotărârile de condamnare sunt definitive și 

executorii, faptele săvârşite au corespondent în legislaţia din România şi ar fi atras răspunderea 

penală a condamnatului şi în cazul în care ar fi fost comise pe teritoriul României, întrunind 

elementele constitutive ale infracţiunilor de viol, încăierare, vătămare corporală şi port sau folosire 

de obiecte periculoase. 

Principiul recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care 

impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană este 

reglementat la nivel european prin Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 

2008, care cuprinde norme în temeiul cărora un stat membru urmează să recunoască o hotărâre 

judecătorească și să execute pedeapsa, în vederea facilitării reabilitării sociale a persoanei 

condamnate. 

Una dintre aceste norme, cuprinsă în art. 9 alin. (1) lit. h) din Decizia-cadru 2008/909/JAI 

a Consiliului din 27 noiembrie 2008, prevede că autoritatea competentă din statul de executare 

poate refuza să recunoască hotărârea judecătorească și să dispună executarea pedepsei, în cazul în 

care, în momentul în care autoritatea competentă a statului de executare primește hotărârea 

judecătorească, rămân de executat mai puțin de 6 luni din pedeapsă. 

Decizia-cadru menţionată a fost implementată în legislaţia română prin Legea nr. 

302/2004, republicată, care în Titlul VI cuprinde dispoziţii privind cooperarea cu statele membre 

ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 

2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în 

materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în 

Uniunea Europeană. 

Raportând consideraţiile teoretice anterior enunţate la speţa dedusă judecăţii, se constată că 

este incident motivul de nerecunoaştere din art. 9 alin. 1 lit. h din Decizia-cadru 2008/909/JAI a 

Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul 

hotărârilor judecătoreşti în materie penală, conform ultimului certificat emis la data de 05.11.2019 

de Parchetul General al Republicii de pe lângă Curtea de Apel din Salerno, Biroul Executări 

Penale, executarea pedepsei urmând a se finaliza la data de 11.02.2020, astfel că rămâne un 

interval de timp foarte scurt până la finalizarea executării pedepsei, neputându-se reţine că prin 

transferarea condamnatului în România ar creşte şansele de reabilitare socială a condamnatului. 

În aceste condiții, Curtea constată că există date certe că la acest moment condamnatul are 

mai puțin de 6 luni de executat din pedeapsă și că până la rămânerea definitivă a hotărârii ce 

urmează a fi pronunțată în prezenta cauză există un grad ridicat de probabilitate ca persoana 

condamnată să fie pusă în libertate. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 166 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 302/2004, 

republicată, cu referire la art. 164 lit. i) din Legea nr. 302/2004, republicată, în aplicarea art. 9 alin. 

(1) lit. (h) din Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008, Curtea a respins 

cererea de recunoaștere şi punere în executare în România a sentinţei cu nr. de referinţă 157/17 a 

Curţii de Apel din Salerno, pronunţată la data de 20.06.2017, rămasă definitivă la data de 

06.03.2018, şi a sentinţei cu nr. de referinţă 1054/2013 a aceleiaşi instanţe, pronunţată la data de 

16.04.2013, prin care s-a dispus condamnarea la pedeapsa de 4 ani şi 4 luni închisoare şi respectiv 

la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare a cetăţeanului român MLI. 

La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, se vor face comunicări autorităților prevăzute 

de art. 166 alin. (12) din Legea nr. 302/2004, republicată. 

În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate 

pentru soluţionarea prezentei sesizări vor rămâne în sarcina statului. 

În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 1012 lei reprezentând 

onorariul apărătorului desemnat din oficiu, conform Protocolului privind stabilirea onorariilor 

cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară, va rămâne în sarcina 

statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. 
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6. Predare pe mai departe (re-extrădare) către o autoritate străină a unei persoane care 

a fost predată anterior unei alteautorităţi judiciare străine în baza unui mandat european de 

arestare 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Proceduri prevăzute în legi speciale. Proceduri 

prevăzute în Legea nr. 302/2004 

Indice alfabetic: Drept procesual penal 

- predare pe mai departe (re-extrădare) către o autoritate străină 

Temei de drept: Legea nr. 302/2004, art. 60 cu referire la art. 54, art. 52, art. 121 din 

Legea nr. 302/2004 

 

Între România şi Confederaţia Elveţiană sunt aplicabile dispoziţiile Convenţiei europene 

de extrădare, Paris, 1957 iar din perspectiva cetăţeniei române a numitului ŢRV, devin incidente 

dispoziţiile articolului 20 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 

internaţională în materie penală, republicată, potrivit căruia „cetăţenii români pot fi extrădaţi din 

România în baza convenţiilor internaţionale multilaterale la care aceasta este parte şi pe bază de 

reciprocitate". 

Potrivit articolului 7 din Legea elveţiană aplicabilă (Federal Act on International Mutual 

Assistance in Criminal Matters), acest stat nu-şi extrădează proprii cetăţeni decât în cazul în care 

aceştia îşi dau consimţământul (în formă scrisă) la extrădare. Or, din documentele înainte de 

autorităţile austriece (solicitare de extindere a consimţământului la extrădare formulată în 

aceeaşi cauză de către autorităţile austriece), inclusiv documentul intitulat Audierea învinuitului, 

emis de către Tribunalul Landului Feldkirch la data de 6 noiembrie 2019, rezultă că persoana nu 

a fost de acord cu o predare în variantă simplificată către autorităţile elveţiene şi nu a renunţat la 

protecţia oferită de regula specialităţii. 

Rezultă, aşadar, că, la acest moment, în absenţa consimţământului persoanei menţionate, 

nu este îndeplinită, în relaţia cu Elveţia, condiţia existenţei reciprocităţii extrădării propriilor 

cetăţeni. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia penală și pentru cauze cu minori, Sentinţa penală nr. 89/6.12.2019  

 

Prin referatul procurorului din cadrul Curţii de Apel Iaşi, din data de 05.12.2019, s-au 

arătat următoarele: 

Prin sentinţa nr. 59/FCJI din 09.08.2019, Curtea de Apel Iaşi a admis sesizarea formulată 

de Parchetul din Feldkirch (Austria), în dosarul de referinţă nr. 10/ST 174/19a pentru executarea 

mandatului de arestare emis la data de 22.07.2019, pe numele cetăţeanului român ŢRV pentru 

săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat. 

Totodată, instanţa a dispus predarea persoanei solicitate către autorităţile austriece şi a 

constatat că numitul ŢRV a consimţit la predare, dar nu a renunţat la drepturile conferite de regula 

specialităţii. 

La data de 07.11.2019, Tribunalul Landului Feldkirch a solicitat Ministerului Justiţiei 

cererea de aprobare a predării mai departe (cerere re-extrădare) a numitului ŢRV către autorităţile 

elveţiene în vederea urmăririi penale pentru săvârşirea a patru infracţiuni furt calificat de 

instrumente muzicale. 

În urma efectuării controlului de regularitate realizat în conformitate cu dispoziţiile art. 38 

din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală, s-au constatat următoarele: 

- numitul ŢRV este cetăţean român, fiind născut la H., la data de xx.yy.zzzz; 
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- între România şi Austria se aplică dispoziţiile deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 

2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre, iar 

între România şi Confederaţia Elveţiană sunt aplicabile dispoziţiile Convenţiei europene de 

extrădare, Paris, 1957; 

- solicitarea de extindere a consimţământului la extrădare este supusă condiţiilor prevăzute 

la art. 18-35 din Legea nr. 302/2004; 

- la cererea de extindere formulată de autorităţile elveţiene au fost ataşate documentele 

prevăzute de art. 36 din Legea nr. 302/2004, redactate în limba germană şi însoţite de traducerea în 

limba română; 

- din datele sus-menţionate rezultă că nu este incidentă niciuna din limitele acordării 

cooperării judiciare prevăzute la art. 3 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 

internaţională în materie penală, republicată. 

Din perspectiva cetăţeniei române a numitului ŢRV, devin incidente dispoziţiile articolului 

20 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 

republicată, potrivit căruia „cetăţenii români pot fi extrădaţi din România în baza convenţiilor 

internaţionale multilaterale la care aceasta este parte şi pe bază de reciprocitate". 

Potrivit articolului 7 din Legea elveţiană aplicabilă (Federal Act on International Mutual 

Assistance in Criminal Matters), acest stat nu-şi extrădează proprii cetăţeni decât în cazul în care 

aceştia îşi dau consimţământul (în formă scrisă) la extrădare. 

Din documentele înainte de autorităţile austriece (solicitare de extindere a 

consimţământului la extrădare formulată în aceeaşi cauză de către autorităţile austriece), inclusiv 

documentul intitulat Audierea învinuitului, emis de către Tribunalul Landului Feldkirch la data de 

6 noiembrie 2019, rezultă că persoana nu a fost de acord cu o predare în variantă simplificată către 

autorităţile elveţiene şi nu a renunţat la protecţia oferită de regula specialităţii. 

Rezultă, aşadar, că, la acest moment, în absenţa consimţământului persoanei menţionate, 

nu este îndeplinită, în relaţia cu Elveţia, condiţia existenţei reciprocităţii extrădării propriilor 

cetăţeni. 

Totodată, predarea numitului ŢRV de către autorităţile române către Republica Austria s-a 

realizat sub condiţia prevăzută de art. 98 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, respectiv ca în cazul în 

care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în 

România. 

Prin urmare, în conformitate cu dispoziţiile art. 121 al. 2, art. 60, art. 52 şi 53 din Legea nr. 

302/2004, s-a solicitat respingerea cererii formulate de Tribunalul Landului FELDKIRCH 

(Austria) în dosarul de referinţă nr. 27 HR 356/19j, privind aprobarea predării pe mai departe (re-

extrădare) către autorităţile elveţiene a numitului ŢRV. 

Analizând prezenta cerere, Curtea a constatat următoarele: 

Prin sentinţa penală nr. 59/FCJI din 09.08.2019, Curtea de Apel Iaşi a admis sesizarea 

formulată de Parchetul din Feldkirch (Austria), în dosarul de referinţă nr. 10/ST 174/19a pentru 

executarea mandatului de arestare emis la data de 22.07.2019, pe numele cetăţeanului român ŢRV 

pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat. 

Prin aceeaşi sentinţă s-a dispus predarea persoanei solicitate către autorităţile austriece şi a 

constatat că numitul ŢRV a consimţit la predare, dar nu a renunţat la drepturile conferite de regula 

specialităţii. 

La data de 07.11.2019, Tribunalul Landului Feldkirch a solicitat Ministerului Justiţiei 

cererea de aprobare a predării mai departe (cerere re-extrădare) a numitului ŢRV către autorităţile 

elveţiene în vederea urmăririi penale pentru săvârşirea a patru infracţiuni furt calificat de 

instrumente muzicale. 

Urmare a efectuării controlului de regularitate realizat în conformitate cu dispoziţiile art. 

38 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală, a rezultat că numitul 

ŢRV este cetăţean român, fiind născut la H., la data de xx.yy.zzzz; între România şi Austria se 
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aplică dispoziţiile deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de 

arestare şi procedurile de predare între statele membre, iar între România şi Confederaţia Elveţiană 

sunt aplicabile dispoziţiile Convenţiei europene de extrădare, semnată la Paris în 1957; solicitarea 

de extindere a consimţământului la extrădare este supusă condiţiilor prevăzute la art. 18-35 din 

Legea nr. 302/2004; la cererea de extindere formulată de autorităţile elveţiene au fost ataşate 

documentele prevăzute de art. 36 din Legea nr. 302/2004, redactate în limba germană şi însoţite de 

traducerea în limba română; din datele sus-menţionate rezultă că nu este incidentă niciuna din 

limitele acordării cooperării judiciare prevăzute la art. 3 din Legea nr. 302/2004 privind 

cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată. 

Curtea a constatat însă că din perspectiva cetăţeniei române a numitului ŢRV, devin 

incidente dispoziţiile articolului 20 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 

internaţională în materie penală, republicată, potrivit căruia „cetăţenii români pot fi extrădaţi din 

România în baza convenţiilor internaţionale multilaterale la care aceasta este parte şi pe bază de 

reciprocitate". 

Potrivit articolului 7 din Legea elveţiană aplicabilă (Federal Act on International Mutual 

Assistance in Criminal Matters), acest stat nu-şi extrădează proprii cetăţeni decât în cazul în care 

aceştia îşi dau consimţământul (în formă scrisă) la extrădare. 

Or, din documentele înainte de autorităţile austriece (solicitare de extindere a 

consimţământului la extrădare formulată în aceeaşi cauză de către autorităţile austriece), inclusiv 

documentul intitulat Audierea învinuitului, emis de către Tribunalul Landului Feldkirch la data de 

6 noiembrie 2019, rezultă că numitul ŢRV nu a fost de acord cu o predare în variantă simplificată 

către autorităţile elveţiene şi nu a renunţat la protecţia oferită de regula specialităţii. 

Aşadar, rezultă, la acest moment, că în absenţa consimţământului persoanei menţionate, nu 

este îndeplinită, în relaţia cu Elveţia, condiţia existenţei reciprocităţii extrădării propriilor cetăţeni. 

Mai mult, se constată că, astfel cum s-a dispus prin sentinţa penală nr. 59/FCJI din 

09.08.2019, predarea numitului ŢRV de către autorităţile române către Republica Austria s-a 

realizat sub condiţia prevăzută de art. 98 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, respectiv ca în cazul în 

care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în 

România. 

Pentru considerentele menţionate, Curtea, în temeiul art. 60 cu referire la art. 54, art. 52, 

art. 121 din Legea nr. 302/2004, republicată în M. Of. nr. 411/27.05.2019, a respins ca nefondată 

cererea formulată de Tribunalul Landului FELDKIRCH (Austria) în dosarul de referinţă nr. 27 HR 

356/19j, privind aprobarea predării pe mai departe (re-extrădare) către autorităţile elveţiene a 

numitului ŢRV (persoană care a fost predată anterior autorităţii judiciare austriece-Parchetul din 

FELDKIRCH (Austria), în baza mandatului european de arestare emis la de 22.07.2019 de 

Parchetul din FELDKIRCH (Austria), confirmat de Curtea Regională din FELDKIRCH (Austria), 

cu respectarea beneficiului regulii specialităţii şi sub condiţia prevăzută de art. 98 alin. 2 din Legea 

nr. 302/2004, ca, în cazul în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana 

predată să fie transferată în România). 

 

7. Sechestru asigurător 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Sechestru asigurător 

Indice alfabetic: Drept procesual penal 

Temei de drept: C.proc.pen., art. 249, 250 

 

1. Se poate obţine desființarea măsurilor asigurătorii, la cerere, dacă există una dintre 

următoarele situaţii: debitorul dă o garanție reală sau personală îndestulătoare; face depunerea 

cu afectațiune specială; plătește creanța, inclusiv accesoriile; cererea principală, în temeiul 
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căreia a fost încuviinţată măsura asigurătorie, a fost anulată, respinsă sau perimată prin hotărâre 

definitivă ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la judecarea acesteia. 

2. În situaţia în care inculpatul este în măsură să dovedească faptul că partea civilă îi 

datora părţii responsabile civilmente o sumă de bani mai mare decât cea cu care A.N.A.F. – 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă în cauză împotriva 

inculpatului şi a părţii responsabile civilmente (exceptând accesoriile), chiar dacă inculpatul nu a 

efectuat plăţi voluntare în contul obligaţiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere şi că nu a 

fost încă pronunţată o hotărâre definitivă privind fapta pentru care inculpatul a fost trimis în 

judecată nu justifică ignorarea împrejurării compensării datoriilor reciproce, cu efect asupra 

stabilirii câtimii şi întinderii prejudiciului reclamat prin acţiunea civilă ce face obiectul 

prezentului dosar. 

3. În raport de această împrejurare, menţinerea dispoziţiei de instituire a măsurilor 

asigurătorii în configuraţia juridică stabilită iniţial nu ar răspunde cerinţei legalităţii, măsura 

asigurătorie ar fi excesivă şi ar reprezenta o ingerinţă nepermisă, dincolo de ceea ce este necesar 

pentru garantarea plăţii despăgubirilor civile şi a cheltuielilor judiciare, astfel că se impune 

ridicarea măsurii sechestrului asigurător, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de normele 

procesual civile pentru a se obţine ridicarea măsurilor asigurătorii. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 95/14.10.2019  

 

Prin încheierea penală pronunţată în data de 10.09.2019, Tribunalul Iaşi a admis cererea 

formulată de inculpatul X de ridicare a sechestrului asigurător dispus prin încheierea pronunţată de 

judecătorul de cameră preliminară în data de 08.06.2018 în dosarul nr. XX61/99/2018/a1.1 al 

Tribunalului Iaşi; a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit prin încheierea pronunţată de 

judecătorul de cameră preliminară în data de 08.06.2018 asupra bunurilor mobile şi imobile ce 

aparţin inculpatului X până la concurenţa valorii probabile de 72.021,87 lei (16.602,41 euro), 

respectiv: 

- asupra imobilului situat în Iaşi, B-ul DC, nr. x, bloc y, sc. z, jud. Iaşi – dobândit de 

inculpat în baza actului de vânzare-cumpărare din 26.01.2007; 

- asupra autoturismului marca KC, serie şasiu xxxxyyyyyzzzz, serie motor 0000; 

- asupra autoturismului marca FF, serie şasiu xxxxyyyyzzzz, serie motor 0000, cap. cil. 

1560; 

- asupra autoturismului marca KC, serie şasiu xxxxyyyyzzzz, serie motor 0000, 

CAP.CIL.1991. 

O copie de pe prezenta încheiere se comunică părţii civile A.N.A.F. – Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi la O.C.P.I. Iaşi. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în esenţă următoarele: 

Prin rechizitoriul din data de 16.03.2018 întocmit în dosarul nr. 438/P/2016 al Parchetului 

de pe lângă Tribunalul Iaşi - înregistrat la data de 21.03.2018 pe rolul Tribunalului Iaşi, sub nr. de 

mai sus - s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului X pentru săvârşirea infracţiunii de 

evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 

C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.  

În esenţă, actul de sesizare a instanţei reţine că inculpatul X, în calitate de administrator de 

fapt și de drept al SC „Y” S.R.L, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, în 

intervalul 14.01.2011 - 14.11.2013, a omis înregistrarea unui număr de 48 de facturi fiscale de 

vânzare în valoare totală de 330.769,78 lei, inclusiv TVA, (48 acte materiale) în evidenţa contabilă 

(în registrele jurnale de vânzări și balanțele lunare de verificare din lunile în care au fost emise, 

care trebuiau întocmite pentru perioada ianuarie 2011 – noiembrie 2013) şi declararea acestora la 

unitatea fiscală (în declaraţiile D394, D300 și D100 aferente lunilor în care au fost emise), 
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micşorând, astfel, în mod ilegal, obligaţiile de plată la bugetul de stat privind TVA-ul şi impozitul 

pe venitul microîntreprinderilor, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma de 

72.021,87 lei (16.602,41 euro), din care 64.019,87 lei reprezintă taxa pe valoare adăugată, iar 

diferenţa de 8002 lei reprezintă impozit pe venitul microîntreprinderilor. 

La data de 09.08.2019, inculpatul X a formulat o cerere de schimbare a măsurilor 

asigurătorii dispuse prin încheierea pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în data de 

08.06.2018 în dosarul nr. XX61/99/2018/a1.1 al Tribunalului Iaşi, în sensul instituirii de măsuri 

asigurătorii pentru decizia civilă nr. 2639/2011 a Tribunalului Iaşi. 

În motivarea cererii inculpatul a arătat că prin decizia civilă menţionată s-a dispus 

returnarea sumei de 88.000 lei, ce depăşeşte cuantumul prejudiciului calculat în cauza de faţă, iar 

A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi datorează de 8 ani această sumă 

societăţii SC „Y” SRL.  

Inculpatul a susţinut că nu a încasat nici un salariu de 8 ani de zile din cauza 

comportamentului angajaţilor A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, 

că măsurile asigurătorii reprezintă abuzuri ale acestor angajaţi, care au trimis documente către 

bănci pentru blocarea conturilor, că nu este asigurat medical de 8 ani de zile. 

Inculpatul X a susţinut că suma blocată este exact suma prejudiciului calculat în dosar, 

rezultând o dublă măsură asigurătorie pentru exact acelaşi prejudiciu, scopul acestui demers fiind 

acela ca inculpatul să nu aibă acces la o eventuală sumă returnată din taxe auto, pentru a-şi angaja 

avocat. 

Inculpatul X a mai arătat că societatea SC „Y” SRL are dreptul la deducerea TVA-ului 

pentru cheltuielile de producţie, astfel că prejudicial este unul imaginar, că s-a îmbolnăvit din 

cauza presiunii A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, că bunurile 

supuse măsurilor asigurătorii nu au nicio legătură cu activitatea firmei, că nu a reuşit să-şi 

recupereze maşina firmei tot din cauza A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice Iaşi. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 09.08.2018 cererea inculpatului a fost calificată ca 

cerere de ridicare a sechestrului asigurător. 

La data de 25.09.2018 inculpatul a depus la dosar precizări cu privire la demersurile 

A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi în legătură cu societatea SC „Y” 

SRL şi a ataşat la dosar înscrisuri, în copie: decizia civilă nr. 1811/16.12.2015 pronunţată de 

Tribunalul Iaşi, sentinţa civilă nr. 93/2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi, decizia civilă nr. 

412/2017 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 195/2018 pronunţată de Curtea de 

Apel Iaşi, înscrisuri medicale. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 

Prin încheierea pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în data de 08.06.2018 s-a 

dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin 

inculpatului X până la concurenţa valorii probabile de 72.021,87 lei (16.602,41 euro), respectiv 

asupra bunurilor menţionate anterior. 

Inculpatul a solicitat, în esenţă, schimbarea măsurilor asigurătorii dispuse prin încheierea 

pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în data de 08.06.2018, în sensul instituirii de 

măsuri asigurătorii asupra sumei pe care A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice Iaşi o datorează societăţii SC „Y” SRL, ca urmare a deciziei civile nr. 2639/17.10.2011 

pronunţată de Tribunalul Iaşi. 

Ca urmare, inculpatul solicită de fapt ridicarea sechestrului asigurător dispus asupra 

bunurilor mobile şi imobile ce-i aparţin şi instituirea unei noi măsuri asigurătorii, respectiv 

poprirea asupra sumelor pe care A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 

le-ar datora societăţii SC „Y” SRL, parte responsabilă civilmente în prezenta cauză. 

Cu privire la luarea măsurii asigurătorii a popririi ar fi aplicabile în cauză prevederile art. 

254 alin. 1 Cod de procedură penală (sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului ori 
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inculpatului sau părţii responsabile civilmente de către o a treia persoană ori de către cel păgubit 

sunt poprite în mâinile acestora, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii ordonanţei sau a 

încheierii prin care se înfiinţează sechestrul), însă mai întâi instanţa va analiza dacă poate dispune 

ridicarea sau înlocuirea sechestrului asigurător dispus în dosar prin încheierea pronunţată de 

judecătorul de cameră preliminară în data de 08.06.2018. 

Cu privire la acest aspect, deşi dispozițiilor procesual penale referitoare la măsurile 

asigurătorii luate pe parcursul procesului penal nu conferă un remediu procesual pentru a se 

formula o cerere de ridicare a sechestrului asigurător, fie organului judiciar care a dispus măsura, 

fie unei instanțe de judecată, în practică instanţele de judecată consideră admisibile astfel de 

cereri, având în vedere deciziile pronunţate de Curtea Constituţională cu privire la 

constituţionalitatea dispoziţiilor art. 250 din Codul de procedură penală.  

Astfel, în considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 28 din 20 ianuarie 2016 

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 din Codul de procedură 

penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 155 din 01.03.2016 (prin care s-a respins, ca 

neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată și s-a constatat că dispozițiile art. 250 

alin.(1) - (5) din Codul de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile formulate), se 

arată că: 

18. Cât privește dispozițiile art.250 alin.(1) - (5) din Codul de procedură penală, Curtea 

observă că s-a mai pronunțat asupra constituționalității acestora, din perspectiva unor critici 

similare. Astfel, prin Decizia nr. 20 din 19 ianuarie 2016, nepublicată în Monitorul Oficial al 

României la data redactării prezentei decizii, Curtea a respins excepția de neconstituționalitate 

având ca obiect dispozițiile precitate, reținând, în paragrafele 33 - 39 ale deciziei, că normele 

procesual penale în materia măsurilor asigurătorii înființate de organele penale - cu privire la cazul 

particular al desființării (ridicării/încetării) măsurilor asigurătorii - se completează cu dispozițiile 

procesual civile, în temeiul art. 2 alin.(2) din Codul de procedură civilă, dispozițiile procesual 

civile constituind izvor de drept procesual penal în măsura în care Codul de procedură penală nu 

cuprinde dispoziții contrare.  

19. Astfel, Curtea a constatat că normele procesual civile, spre deosebire de normele 

procesual penale în materia măsurilor asigurătorii, reglementează atât desființarea de drept a 

sechestrului asigurător [art. 955 din Codul de procedură civilă, în caz de nedepunere a cauțiunii în 

ipotezele reglementate de art. 953 alin.(1) și (3) din același cod], cât și instituția ridicării 

sechestrului asigurător - art. 957 alin.(1) din Codul de procedură civilă. Așadar, potrivit art. 957 

alin.(1) din Codul de procedură civilă, „dacă debitorul va da, în toate cazurile, o garanție 

îndestulătoare, instanța va putea ridica, la cererea debitorului, sechestrul asigurător.” În aceste 

condiții, Curtea a reținut că legea procesual civilă reglementează pentru debitor un remediu 

eficient pentru ridicarea măsurii sechestrului asigurător, și anume în cazul în care dă o garanție - 

reală sau personală - îndestulătoare. Așa încât, dacă se va constitui la dispoziția creditorului o 

asemenea garanție, debitorul este îndreptățit să formuleze o cerere prin care să solicite ridicarea 

sechestrului, astfel încât bunurile sale vor fi scoase de sub măsura indisponibilizării. Cât privește 

poprirea asigurătorie, potrivit art. 971 alin.(1) din Codul de procedură civilă, soluționarea cererii, 

executarea măsurii, desființarea și ridicarea popririi asigurătorii se vor efectua potrivit dispozițiilor 

art. 954 - 959 din același cod, care se aplică în mod corespunzător, așa încât condițiile înființării 

popririi asigurătorii, ca și cele privind ridicarea acesteia sunt cele prevăzute la sechestrul 

asigurător, anterior menționate. 

20. Curtea a constatat, totodată, că normele procesual civile reglementează și un alt mijloc 

legal prin care debitorul sau terțul garant poate obține desființarea măsurilor asigurătorii, 

împiedicând valorificarea bunurilor la care acestea se referă, și anume „depunerea cu afectațiune 

specială”. Potrivit art. 721 alin.(1) din Codul de procedură civilă, „Până la adjudecarea bunurilor 

scoase la vânzare silită, debitorul sau terțul garant poate obține desființarea măsurilor asigurătorii 

ori de executare, consemnând la unitatea prevăzută de lege, la dispoziția executorului 
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judecătoresc, întreaga valoare a creanței, cu toate accesoriile și cheltuielile de executare, și 

depunând dovada de consemnare la executorul judecătoresc.” Așadar, prin efectuarea depunerii cu 

afectațiune specială, măsurile asigurătorii instituite încetează.  

21. De asemenea, Codul de procedură civilă reglementează, în cuprinsul art. 751, situațiile 

în care debitorul are posibilitatea fie de a opri executarea silită prin împiedicarea aplicării 

sechestrului, fie de a obține ridicarea sechestrului în cazul în care a fost deja instituit. Cele două 

cazuri de împiedicare/ridicare a sechestrului prevăzute de art. 751 din Codul de procedură civilă 

sunt următoarele: a) debitorul plătește creanța, inclusiv accesoriile și cheltuielile de executare, în 

mâinile creditorului sau reprezentantului său având procură specială; b) debitorul face depunerea 

cu afectațiunea specială prevăzută la art. 721 alin.(1) și predă executorului recipisa de consemnare.  

22. Similar, în cazul popririi, art. 784 alin.(6) din Codul de procedură civilă reglementează 

situația în care măsura indisponibilizării sumelor de bani sau a bunurilor mobile incorporale 

poprite poate înceta, respectiv în cazul în care debitorul consemnează, cu afectațiune specială, 

toate sumele pentru acoperirea cărora a fost înființată poprirea, la dispoziția executorului 

judecătoresc, în condițiile prevăzute la art. 721. În acest caz, debitorul va înmâna recipisa de 

consemnare executorului judecătoresc, care îl va înștiința de îndată pe terțul poprit, care devine 

astfel obligat să deblocheze conturile debitorului sau bunurile mobile incorporale ale acestuia. 

Practic, pentru ca debitorul să evite o pagubă în patrimoniul său, legiuitorul i-a recunoscut 

posibilitatea de a consemna cu afectațiune specială întreaga valoare a creanței la dispoziția 

executorului, înmânându-i acestuia dovada consemnării.  

23. Așadar, având în vedere că normele procesual civile precitate reglementează cu privire 

la desființarea măsurilor asigurătorii, la cerere, în ipotezele în care debitorul dă o garanție - reală 

sau personală îndestulătoare, face depunerea cu afectațiune specială ori plătește creanța, inclusiv 

accesoriile, Curtea a constatat că, în măsura în care se face aplicarea acestora în materie penală, 

suspectul/inculpatul, față de care s-a dispus instituirea unei măsuri asigurătorii, poate solicita, pe 

parcursul procesului penal, desființarea (ridicarea/încetarea) respectivei măsuri, dreptul de acces la 

justiție și dreptul la apărare fiind astfel garantate.  

Raportat la considerentele Deciziei nr. 28/2016 a Curţii Constituţionale şi ale Decizie nr. 

20/2016 a Curţii Constituţionale (din 19 ianuarie 2016 referitoare la excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin.(8) și art. 250 din Codul de procedură penală, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 269 din 08.04.2016), instanţa reţine că cererea de ridicare a 

sechestrului asigurător este admisibilă, urmând a fi analizată pe fond, iar pentru analiza temeiniciei 

cererii se vor avea în vedere dispoziţiile art. 2 alin.(2) din Codul de procedură civilă, art. 957 din 

Codul de procedură civilă, precum şi dispoziţiile art. 721 alin.(1) din Codul de procedură civilă şi 

ale art. 751 din Codul de procedură civilă.  

Astfel, potrivit art. 957 alin.(1) din Codul de procedură civilă dacă debitorul va da, în toate 

cazurile, o garanţie îndestulătoare, instanţa va putea ridica, la cererea debitorului, sechestrul 

asigurător; potrivit art. 957 alin.(2) din Codul de procedură civilă, în cazul în care cererea 

principală, în temeiul căreia a fost încuviinţată măsura asigurătorie, a fost anulată, respinsă sau 

perimată prin hotărâre definitivă ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la judecarea acesteia, 

debitorul poate cere ridicarea măsurii de către instanţa care a încuviinţat-o. 

Art. 721 din Codul de procedură civilă arată că: (1) Până la adjudecarea bunurilor scoase la 

vânzare silită, debitorul sau terţul garant poate obţine desfiinţarea măsurilor asigurătorii ori de 

executare, consemnând la unitatea prevăzută de lege, la dispoziţia executorului judecătoresc, 

întreaga valoare a creanţei, cu toate accesoriile şi cheltuielile de executare, şi depunând dovada de 

consemnare la executorul judecătoresc. 

Art. 751 din Codul de procedură civilă prevede: 

(1) Debitorul va putea împiedica aplicarea sechestrului sau, după caz, va putea obţine 

ridicarea lui numai dacă: 
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1. plăteşte creanţa, inclusiv accesoriile şi cheltuielile de executare, în mâinile creditorului 

sau reprezentantului său având procură specială. Dispoziţiile art. 703 sunt aplicabile; 

2. face depunerea cu afectaţiunea specială prevăzută la art. 721 alin. (1) şi predă 

executorului recipisa de consemnare. În acest caz, executorul judecătoresc va elibera debitorului o 

dovadă de primire a recipisei, va încheia un proces-verbal în care va face această constatare şi, 

dacă debitorul nu a făcut şi contestaţie în condiţiile alin. (2), va opri urmărirea sau, după caz, va 

dispune ridicarea sechestrului. În caz contrar, dacă debitorul a făcut contestaţie, executorul va 

depune de îndată procesul-verbal constatator odată cu recipisa, la instanţa de executare, care se va 

pronunţa de urgenţă, potrivit dispoziţiilor art. 717.  

Sintetizând normele procesual civile enunţate, instanţa reţine că se poate obţine 

desființarea măsurilor asigurătorii, la cerere, dacă există una dintre următoarele situaţii: debitorul 

dă o garanție - reală sau personală îndestulătoare; face depunerea cu afectațiune specială; plătește 

creanța, inclusiv accesoriile; cererea principală, în temeiul căreia a fost încuviinţată măsura 

asigurătorie, a fost anulată, respinsă sau perimată prin hotărâre definitivă ori dacă cel care a făcut-

o a renunţat la judecarea acesteia. 

În prezenta cauză sechestrul asigurător a fost dispus asupra bunurilor mobile şi imobile ce 

aparţin inculpatului X (un imobil şi trei autoturisme) până la concurenţa valorii probabile a 

prejudiciului de 72.021,87 lei (16.602,41 euro). 

Din înscrisurile depuse la dosar de către inculpatul  X, instanţa reţine că partea civilă 

A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a trimis adresă şi unităţii bancare 

ING Bank SA pentru a înfiinţa poprirea asupra disponibilităţilor băneşti ale inculpatului, deşi prin 

încheierea pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în data de 08.06.2018 nu s-a instituit 

măsura asigurătorie a popririi (adresa nr. 3372/23.07.2018). 

Partea civilă A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi s-a 

constituit parte civilă în cauză cu suma de 86.525 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, la 

care se adaugă dobânda legală calculată potrivit Codului de procedură fiscală şi a solicitat 

introducerea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a SC „Y” SRL, astfel cum 

rezultă din adresa nr. 104651/06.03.2018. 

Prin adresa nr. 91932/06.08.2019 A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice Iaşi a comunicat, referitor la dosarul fiscal de executare nr. 3829/2010 al A.N.A.F. – 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Iaşi, faptul că prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi, în anul 2011, SC „Y” 

SRL a solicitat anularea actelor de executare silită emise de către Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Iaşi în cadrul dosarului de executare nr. 3829/2010 şi întoarcerea executării 

silite prin restituirea sumelor încasate prin executarea silită. 

Prin decizia civilă nr. 2639/17.10.2011 pronunţată de Tribunalul Iaşi, irevocabilă, a fost 

admis recursul promovat de SC „Y” SRL împotriva sentinţei civile nr. 4385/02.03.2011 

pronunţată de Judecătoria Iaşi, a fost admisă în parte contestaţia formulată de SC „Y” SRL în 

contradictoriu cu Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, a fost anulată executarea 

silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 3829/2010 al AFP Iaşi şi s-a dispus întoarcerea 

executării silite prin restituirea de către A.F.P. Iaşi către SC „Y” SRL, a sumelor asupra cărora s-a 

efectuat executarea silită în dosarul menţionat. 

Instanţa arată că în adresa nr. 91932/06.08.2019 emisă de A.N.A.F. – Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi s-a 

menţionat că, ulterior pronunţării deciziei civile nr. 2639/17.10.2011 de către Tribunalul Iaşi, în 

vedere restituirii debitului de 88.208,25 lei, SC „Y” SRL a fost supusă unei inspecţii fiscale, iar 

inspectorii fiscali au stabilit că societatea înregistrează obligaţii suplimentare de plată în sumă de 

86.525 lei, reprezentând TVA şi impozit microîntreprinderi pentru care au emis Decizia de 

impunere nr. F-IS 318/01.06.2016, precum şi Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 

5756/24.05.2016. 
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Instanţa constată că Decizia de impunere nr. F-IS 318/01.06.2016 emisă de A.N.A.F. – 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Iaşi arată că SC „Y” SRL datora suma totală de 86.525 lei, perioada verificată fiind 

01.01.2011-31.12.2015. 

Instanţa subliniază că suma de 86.525 lei este aceeaşi sumă cu care A.N.A.F. – Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi s-a constituit parte civilă în prezenta cauză penală la 

data de 21.03.2018. 

Verificând conţinutul Deciziei de impunere nr. F-IS 318/01.06.2016, instanţa reţine că 

relaţiile comerciale derulate de SC „Y” SRL verificate de inspectorii fiscali sunt aceleaşi cu cele 

cu privire la care partea civilă A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a 

depus sesizarea penală la data de 06.06.2016, în urma căreia s-a constituit dosarul de urmărire 

penală nr. 438/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, ce face obiectul prezentei cauze. 

În sesizarea penală A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a 

calculat acelaşi prejudiciu, de 86.525 lei, reprezentând TVA şi impozit, presupus a fi creat de SC 

„Y” SRL, iar la sesizarea penală a fost ataşată aceeaşi Decizie de impunere nr. F-IS 

318/01.06.2016. 

Cu adresa nr. 91932/06.08.2019, A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice Iaşi a mai comunicat faptul că prin Decizia de compensare nr. 40598/07.12.2016 emisă de 

A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Iaşi s-au stins o parte din debitele stabilite prin Decizia de impunere nr. F-IS 

318/01.06.2016, precum şi o parte din accesoriile aferente acestora în sumă de 88.134 lei. 

Având în vedere situaţia de fapt din dosarul fiscal de executare nr. 3829/2010 al A.N.A.F. 

– Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Iaşi, instanţa constată că inspectorii fiscali au stabilit în dosarul fiscal prin Decizia de 

impunere nr. F-IS 318/01.06.2016 acelaşi prejudiciu solicitat de partea civilă şi în dosarul penal de 

faţă şi că A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi a compensat suma pe care o datora societăţii SC „Y” SRL, ca 

urmare a pronunţării deciziei civile nr. 2639/17.10.2011 de Tribunalul Iaşi (suma de 88.208, 25 

lei), cu suma de 86.525 lei, pe care SC „Y” SRL ar fi datorat-o bugetului de stat, conform deciziei 

de impunere. 

Faţă de această situaţie, instanţa consideră că, în fapt, inculpatul X a dovedit existenţa 

uneia dintre ipotezele în care se poate obţine desființarea măsurilor asigurătorii, respectiv că a dat 

o garanție - reală sau personală îndestulătoare, întrucât partea civilă A.N.A.F. – Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Iaşi datora părţii responsabile civilmente SC „Y” SRL suma de 

88.208,25 lei, iar prin Decizia de compensare nr. 40598/07.12.2016, A.N.A.F. – Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi a stins o 

parte din debitele stabilite prin Decizia de impunere nr. F-IS 318/01.06.2016, referitoare la suma 

86.525 lei, precum şi o parte din accesoriile aferente acestora (în total suma de 88.134 lei). 

Inculpatul X a dovedit astfel că partea civilă îi datora părţii responsabile civilmente o sumă 

de bani mai mare decât cea cu care A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

Iaşi s-a constituit parte civilă în prezenta cauză împotriva inculpatului şi a părţii responsabile 

civilmente (exceptând accesoriile), neavând relevanţă faptul că A.N.A.F. – Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Iaşi a emis o decizie de compensare la data de 07.12.2016 cu 

privire la suma pe care o datora societăţii SC „Y” SRL. 

Faţă de considerentele expuse, instanţa consideră că nu se mai impune menţinerea 

sechestrului asigurător dispus prin încheierea pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în 

data de 08.06.2018 în dosarul nr. XX61/99/2018/a1.1 al Tribunalului Iaşi asupra bunurilor mobile 

şi imobile ce aparţin inculpatului  X, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de normele procesual 

civile pentru a se obţine ridicarea măsurilor asigurătorii, astfel că cererea inculpatului va fi admisă. 
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Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie, în termenul legal, partea civilă ANAF - 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 

În motivarea contestaţiei, partea civilă a arătat că nu a fost pronunţată o hotărâre definitivă 

privind fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, respectiv pentru săvârşirea 

infracţiunilor de omisiune, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte 

documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în scopul 

sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzute şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 

nr. 241/2005, prin urmare nu se justifică ridicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile 

şi imobile ale inculpatului în această fază procesuală.  

Mai mult decât atât, inculpatul nu a efectuat plăţi voluntare în contul obligaţiilor fiscale în 

suma de 86.525 lei stabilite prin Decizia de impunere nr. F-IS 318/01.06.2017 de către organele de 

inspecţie fiscală şi pentru care s-a formulat cererea de constituire ca parte civilă în prezenta cauză.  

Examinând încheierea penală contestată, pe baza tuturor actelor și lucrărilor existente la 

dosarul cauzei, atât prin prisma motivelor de contestație invocate, dar și din oficiu, sub toate 

aspectele de fapt și de drept, în limitele conferite de normele de procedură penală incidente în 

materie, Curtea a constatat nefondată contestația pentru motivele ce vor fi redate în continuare:  

Prin încheierea pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în data de 08.06.2018 s-a 

dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin 

inculpatului X până la concurenţa valorii probabile de 72.021,87 lei (16.602,41 euro). 

S-a reţinut, în esenţă, că luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie in cazul infracţiunii de 

evaziune fiscală iar cuantumul prejudiciului pretins cauzat prin infracţiunea menţionată este unul 

ridicat. 

Reţine Curtea că, în faţa instanţei de fond, inculpatul a solicitat ridicarea sechestrului 

asigurător dispus asupra bunurilor mobile şi imobile ce-i aparţin, invocând că prin decizia civilă 

nr. 2639/17.10.2011 pronunţată de Tribunalul Iaşi, irevocabilă, a fost admis recursul promovat de 

SC „Y” SRL împotriva sentinţei civile nr. 4385/02.03.2011 pronunţată de Judecătoria Iaşi, a fost 

admisă în parte contestaţia formulată de SC „Y” SRL în contradictoriu cu Administraţia 

Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, a fost anulată executarea silită ce face obiectul dosarului de 

executare nr. 3829/2010 al AFP Iaşi şi s-a dispus întoarcerea executării silite prin restituirea de 

către A.F.P. Iaşi către SC „Y” SRL, a sumelor asupra cărora s-a efectuat executarea silită în 

dosarul menţionat. 

Corect a constatat prima instanţă că din Decizia de impunere nr. F-IS 318/01.06.2016 emisă 

de A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Iaşi rezultă că SC „Y” SRL datora suma totală de 86.525 lei, perioada verificată 

fiind 01.01.2011-31.12.2015 şi că suma de 86.525 lei este aceeaşi sumă cu care A.N.A.F. – 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi s-a constituit parte civilă în prezenta cauză 

penală la data de 21.03.2018. 

Într-adevăr, din verificarea conţinutului Deciziei de impunere nr. F-IS 318/01.06.2016, 

rezultă că relaţiile comerciale derulate de SC „Y” SRL verificate de inspectorii fiscali sunt 

aceleaşi cu cele cu privire la care partea civilă A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Iaşi a depus sesizarea penală la data de 06.06.2016, în urma căreia s-a constituit 

dosarul de urmărire penală nr. 438/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, ce face 

obiectul prezentei cauze. 

În sesizarea penală A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a 

calculat acelaşi prejudiciu, de 86.525 lei, reprezentând TVA şi impozit, presupus a fi creat de SC 

„Y” SRL, iar la sesizarea penală a fost ataşată aceeaşi Decizie de impunere nr. F-IS 

318/01.06.2016 . 

Însă, constată Curtea că însăşi A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

Iaşi, cu adresa nr. 91932/06.08.2019, a comunicat faptul că prin Decizia de compensare nr. 

40598/07.12.2016 emisă de A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - 
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Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi s-au stins o parte din debitele stabilite prin 

Decizia de impunere nr. F-IS 318/01.06.2016, precum şi o parte din accesoriile aferente acestora 

în sumă de 88.134 lei. 

Pe cale de consecinţă, în speţă, inculpatul X a dovedit existenţa uneia dintre ipotezele în care 

se poate obţine desființarea măsurilor asigurătorii, respectiv aceea că a dat o garanție - reală sau 

personală îndestulătoare, întrucât partea civilă A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Iaşi datora părţii responsabile civilmente SC „Y” SRL suma de 88.208,25 lei, 

iar prin Decizia de compensare nr. 40598/07.12.2016, A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi a stins o parte din 

debitele stabilite prin Decizia de impunere nr. F-IS 318/01.06.2016, referitoare la suma 86.525 lei, 

precum şi o parte din accesoriile aferente acestora (în total suma de 88.134 lei). 

Altfel spus, inculpatul X a fost în măsură să dovedească astfel că partea civilă îi datora părţii 

responsabile civilmente o sumă de bani mai mare decât cea cu care A.N.A.F. – Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Iaşi s-a constituit parte civilă în prezenta cauză împotriva 

inculpatului şi a părţii responsabile civilmente (exceptând accesoriile). 

Faptul că inculpatul nu a efectuat plăţi voluntare în contul obligaţiilor fiscale stabilite prin 

decizia de impunere menţionată anterior şi că nu a fost încă pronunţată o hotărâre definitivă 

privind fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată nu justifică ignorarea împrejurării 

precizate mai sus, corect reţinute şi de instanţa fondului, respectiv al compensării datoriilor 

reciproce, cu efect asupra stabilirii câtimii şi întinderii prejudiciului reclamat prin acţiunea civilă 

ce face obiectul prezentului dosar. 

În raport de această împrejurare, în opinia Curţii, menţinerea dispoziţiei de instituire a 

măsurilor asigurătorii în configuraţia juridică stabilită iniţial nu ar răspunde cerinţei legalităţii, 

măsura asigurătorie ar fi excesivă şi ar reprezenta o ingerinţă nepermisă, dincolo de ceea ce este 

necesar pentru garantarea plăţii despăgubirilor civile şi a cheltuielilor judiciare, astfel că în mod 

corect s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător dispus prin încheierea pronunţată de 

judecătorul de cameră preliminară în data de 08.06.2018 asupra bunurilor mobile şi imobile ce 

aparţin inculpatului X, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de normele procesual civile pentru a 

se obţine ridicarea măsurilor asigurătorii. 

În privinţa cererii de repunere pe rol formulată de intimatul X, Curtea constată mai întâi că 

pe parcursul prezentei proceduri au fost respectate toate dispoziţiile legale incidente în vederea 

garantării dreptului acestuia la un proces echitabil, intimatul fiind legal citat, fiind asigurată 

asistenţa juridică a acestuia prin desemnarea unui apărător din oficiu care a putut efectua o apărare 

adecvată în cauză, iar pe de altă parte, nu există nici vătămarea drepturilor intimatului şi nici 

interesul intimatului în diluarea procedurii de faţă prin efectul unei virtuale repuneri pe rol a 

cauzei, în raport, bineînţeles şi cu soluţia care va fi dată în cauză, soluţie favorabilă inculpatului 

intimat. 

În considerarea tuturor argumentelor mai sus redate, Curtea a reținut că soluția instanței 

fondului, de admitere a cererii formulate de inculpatul X şi de ridicare a sechestrului asigurător 

dispus prin încheierea din 08.06.2018 asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului,, este 

legală și temeinică, iar prezenta contestație este nefondată, motiv pentru care, în temeiul 

dispozițiilor art. 425 indice 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.proc.pen. a respins ca nefondată contestația 

formulată de contestatoarea ANAF-DGRFP Iași - AFP Iași împotriva încheierii penale din 

10.09.2019 a Tribunalului Iași. Curtea a făcut aplicarea dispozițiilor art. 275 alin. 2 Cod procedură 

penală care reglementează plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, ca urmare a reținerii culpei 

procesuale a contestatoarei ANAF-DGRFP Iași - AFP Iași în determinarea acestor cheltuieli. În 

baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen. a dispus plata onorariului pentru apărătorul desemnat din oficiu 

pentru intimatul X, din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei conform art. 272 C.proc.pen., 

suma urmând a rămâne în sarcina statului. 
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8. Conflict negativ de competență. Judecător de cameră preliminară. Declinare de 

competenţă 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal  

Indice alfabetic: stabilirea competenței materiale; obiectul cauzei; schimbare încadrare 

juridică 

Temei de drept: art. 35 alin. (1) C.proc.pen., art. 36 alin. (1) C.proc.pen.; art. 386 

C.proc.pen. 

 

Cât timp nu a intervenit nicio schimbare de încadrare juridică, competența materială de 

soluţionare a cauzei se stabilește în raport cu încadrarea juridică indicată în actul de sesizare a 

instanței și nu prin raportare la situația de fapt reținută în sarcina inculpatului. 

 

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

58/27.11.2019  

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria I., s-a dispus trimiterea în judecată, în 

stare de arest preventiv, a inculpatului Y, deținut preventiv în Penitenciarul I., sub acuzația 

săvârşirii infracţiunii de „violență în familie” („vătămare corporală asupra unui membru de 

familie”) prev. şi ped. de art. 199 alin. 1 C.pen. raportat la art. 194 alin. 2 C.pen. cu referire la art. 

194 alin. 1 lit. „b” C.pen., constând, în esenţă, în aceea că, în seara zilei de 23 aprilie 2019, în jurul 

orei 21,30, în timp ce se afla cu persoana vătămată X, cu care reluase o relație de concubinaj, pe 

bdul C. din municipiul Iaşi (pe malul râului Bahlui), în mod intenționat, a lovit-o pe aceasta cu un 

ciob de sticlă în cap şi în ambii ochi, cauzându-i leziuni vindecabile într-un număr de 120-130 de 

zile de îngrijiri medicale (conform rubricii „în drept” a actului de sesizare).  

Prin încheierea de cameră preliminară nr. X56/a1/12.11.2019 judecătorul de cameră 

preliminară din cadrul Judecătoriei I, în baza art. 346 alin. 6 raportat la art. 50 şi art. 36 alin. 1 lit. 

a C.proc.pen., a admis excepția de necompetență materială a Judecătoriei I în soluționarea cauzei 

în care a fost trimis în judecată inculpatul Y şi a dispus declinarea soluționării cauzei în favoarea 

Tribunalului I.  

Prin Încheiere finală de cameră preliminară nr. 128/CP/2019 pronunțată în ședinţa din 

camera de consiliu de la 21 noiembrie 2019 de către judecătorul de cameră preliminară de la 

Tribunalul I. s-a dispus în baza art. 346 alin. 6 raportat la art. 50 și la art. 35 alin. 1 C.proc.pen. cu 

referire la art. 194 C.pen., declinarea competenței materiale de soluționare a cauzei, în favoarea 

Judecătoriei I. 

În baza dispoziţiilor art. 51 alin. 1 C.proc.pen., s-a constatat ivit conflictul negativ de 

competenţă între Judecătoria I. şi Tribunalul I., Curtea de Apel I. – Secția Penală, în calitate de 

instanţa ierarhic superioară comună, fiind sesizată în baza art. 51 alin. 1 şi 2 C.proc.pen. în 

vederea soluționării conflictului negativ de competență.  

Examinând conflictul negativ de competență, potrivit art. 51 C.proc.pen., judecătorul de 

cameră preliminară de la Curtea de Apel I. urmează a stabili competența de soluționare în favoarea 

Judecătoriei I. 

Actul de sesizare a instanței îl constituie rechizitoriul nr. A, prin care s-a dispus trimiterea 

în judecată a inculpatului Y sub acuzația săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală asupra unui 

membru de familie prevăzută de art. 194 alin. (2) C.pen. cu referire la art. 194 alin. (1) lit. b) 

C.pen. raportat la art. 199 alin. (1) C.pen.. 
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Infracţiunea ce constituie obiectul cauzei este cea prevăzută de art. 194 alin. (2) C.pen. cu 

referire la art. 194 alin. (1) lit. b) C.pen. raportat la art. 199 alin. (1) C.pen., infracțiune în raport cu 

care se stabilește competența instanței, respectiv a judecătorului de cameră preliminară.  

Atât timp cât nu a intervenit nicio schimbare de încadrare juridică, schimbare care, de 

altfel, nici nu ar putea interveni în procedura de cameră preliminară, competența este cea stabilită 

în raport cu încadrarea juridică indicată în actul de sesizare a instanței și nu prin raportare la 

situația de fapt reținută în sarcina inculpatului. 

Art. 35 alin. (1) C.proc.pen. stabilește că „judecătoria judecă în primă instanţă toate 

infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe”, judecătoria fiind așadar 

instanță cu plenitudine de competenţă pentru judecata în primă instanță. 

Competența materială a tribunalului în primă instanţă este reglementată de art. 36 alin. (1) 

C.proc.pen., potrivit căruia Tribunalul judecă: „a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 

188 - 191, art. 209 - 211, art. 254, 2561, 263, 282, art. 289 - 294, art. 303, 304, 306, 307, 309, 345, 

346, 354 şi art. 360 - 367; b) infracţiunile săvârșite cu intenţie depăşită care au avut ca urmare 

moartea unei persoane; c) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către 

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţia 

Naţională Anticorupţie, dacă nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe ierarhic 

superioare; c) ind. 1 infracţiunile de spălare a banilor şi infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute 

de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările 

ulterioare; d) alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa.” 

Infracţiunea de vătămare corporală asupra unui membru de familie prevăzută de art. 194 

alin. (2) C.pen. cu referire la art. 194 alin. (1) lit. b) C.pen. raportat la art. 199 alin.(1) C.pen., 

pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, nu face parte din sfera de competenţă a tribunalului, 

neregăsindu-se în enumerarea expres și limitativ statuată de legiuitor, motiv pentru care 

competența materială revine judecătoriei ca instanță cu plenitudine de competență. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 51 alin. (6) C.proc.pen. raportat la art. 35 alin. 

(1) C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel I. a stabilit competenţa de 

soluţionare a cauzei privind pe inculpatul Y, trimis în judecată prin rechizitoriul A sub acuzația 

săvârşirii infracţiunii de „vătămare corporală asupra unui membru de familie” prev. şi ped. de art. 

194 alin. (2) C.pen. cu referire la art. 194 alin. (1) lit. b) C.pen. raportat la art. 199 alin. (1) C.pen., 

în favoarea Judecătoriei I., căreia i s-a trimis dosarul. 

9. Conflict negativ de competență. Contestaţie împotriva actelor de executare a 

dispoziţiilor civile din hotărârea pronunţată de instanţa penală. Ridicare sechestru asigurător 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal  

Indice alfabetic: stabilirea competenței materiale; contestaţie la executare; ridicare 

sechestru asigurător 

Temei de drept: art. 27 C.proc.pen., art. 51 C.proc.pen.; art. 600 alin. 3 C.proc.pen. 

 

Potrivit art. 600 alin. 3 C.proc.pen., contestația împotriva actelor de executare a 

dispozițiilor civile din hotărârea pronunțată de instanța penală, se soluționează de către instanța 

civilă potrivit legii civile, competența instanței penale în cazul contestării hotărârii în latură civilă 

vizând doar situațiile în care hotărârea nu e definitivă, e îndreptată împotriva unei alte persoane, 

sau necesită lămuriri. Per a contrario, dacă executarea dispozițiilor civile este întemeiată pe alte 

aspecte, contestația este de competența instanței civile.  
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Ridicarea sechestrului instituit în vederea garantării despăgubirilor ce au făcut obiectul 

acțiunii civile constituie o chestiune care poate fi subsumată noțiunii de contestație împotriva 

actelor de executare a dispozițiilor civile din hotărârea penală 

 

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

62/12.12.2019  

 

Prin sentinţa civilă nr. 4058/9.04.2019 a Judecătoriei I. – Secţia civilă s-a dispus admiterea 

excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei I. invocată din oficiu şi declinarea spre 

competentă soluţionare către Tribunalul I. – Secţia penală, a cererii formulate de reclamantele X. 

şi Y. în contradictoriu cu pârâtele Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice I., prin Direcţia 

Regională a Finanţelor Publice I. prin A.N.A.F., având ca obiect ridicare sechestru asigurător 

dispus prin ordonanţa procurorului nr. A din 10.04.2006 şi menţinut prin sentinţa penală nr. 

207/16.04.2010 pronunţată de Tribunalul I.  

Prin sentinţa penală pronunţată de Tribunalul I., în baza art. 47 alin. 2 C.proc.pen., art. 50 

C.proc.pen. şi art. 51 C.proc.pen. rap. la art. 135 şi art. 136 C.proc.civ., s-a admis excepţia 

necompetenţei materiale a Tribunalului I. - Secţia penală. În baza art. 50 alin. 1 C.proc.pen. rap. la 

art. 957 C.proc.civ., a declinat competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect „ridicare 

sechestru asigurător”, în favoarea Judecătoriei I. - Secţia civilă. În baza art. 136 alin. 2 C.proc.civ., 

a fost sesizată Curtea de Apel I. – Secţia penală, competentă să  soluționeze conflictul negativ de 

competență.  

Analizând conflictul negativ de competenţă ivit între Judecătoria I. şi Tribunalul I.,  Curtea 

a reţinut următoarele: 

Litigiile de natură civilă, chiar și atunci când își au izvorul în răspunderea civilă delictuală, 

sunt – de principiu – în competența instanțelor civile. Doar în mod excepțional, atunci când o 

acțiune civilă delictuală derivă dintr-o infracțiune, partea vătămată poate opta să își exercite 

acțiunea civilă în cadrul procesului penal, nefiind însă obligată să facă acest lucru; în cazul în care 

acțiunea civilă derivată din infracțiune a fost deja exercitată în cadrul instanței civile, atunci 

judecata acțiunii civile în fața instanței civile se va suspenda până la soluționarea acțiunii penale 

din cadrul instanței penale. După soluționarea acțiunii penale, acțiunea civilă se va relua și va 

continua în fața instanței civile. De asemenea, în cazul în care se va constata că fapta dedusă 

instanței penale nu este o infracțiune, acțiunea civilă atașată acestei faptei va rămâne 

nesoluționată, partea vătămată putând relua această acțiunea în fața instanței civile. 

Aceste dispoziții regăsite în art. 27 din Codul de procedură penală configurează așadar 

principiul caracterului excepțional al competenței instanței penale de a soluționa o acțiune civilă, 

această competență fiind justificată însă doar pe cât timp instanța penală este încă învestită cu 

acțiunea penală la care acțiunea civilă este accesorie. Acest principiu este în mod evident valabil și 

în ce privește celelalte dispoziții care privesc acțiunea civilă, cum ar fi dispozițiile privind 

măsurile asiguratorii. 

Curtea de Apel apreciază, în concordanță cu sentința Tribunalului I., cu doctrina și practica 

cristalizată în materie, că, după soluționarea definitivă a cauzei penale și civile de către instanța 

penală, instanța penală nu mai are competența de a dispune cu privire la cererile referitoare la 

măsurile asiguratorii instituite anterior în cursul procesului penal în vederea garantării executării 

dispozițiilor cu caracter civil din hotărâre. 

Deși nu există o dispoziție expresă în sensul menționat anterior, Curtea de apel constată că, 

potrivit art. 600 alin. 3 C.proc.pen., contestația împotriva actelor  de executare a dispozițiilor civile 

din hotărârea pronunțată de instanța penală, se soluționează de către instanța civilă potrivit legii 

civile, competența instanței penale în cazul contestării hotărârii în latură civilă vizând doar 
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situațiile în care hotărârea nu e definitivă, e îndreptată împotriva unei alte persoane, sau necesită 

lămuriri.  

Per a contrario, dacă executarea dispozițiilor civile este întemeiată pe alte aspecte, 

contestația este de competența instanței civile. Instanța apreciază că ridicarea sechestrului instituit 

în vederea garantării despăgubirilor ce au făcut obiectul acțiunii civile constituie o chestiune care 

poate fi subsumată noțiunii de contestație împotriva actelor de executare a dispozițiilor civile din 

hotărârea penală. 

 

10. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate 
 

Cuprins pe materii – Drept procesual penal. Partea specială. Judecata. Căi extraordinare 

de atac. Contestaţia în anulare 

Indice alfabetic – confirmare renunţare urmărire penală, contestaţie în anulare, 

admisibilitate 

Temei de drept - Cod de procedură penală, art. 426, art. 431 

 

Hotărârea pronunţată în procedura examinării admisibilităţii în principiu a contestaţiei în 

anulare, împotriva unei sentințe pentru care nu este prevăzută o cale de atac, nu poate fi supusă 

apelului. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secția penală și pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 996/17.12.2019 

 

Prin decizia penală nr. 681/26.09.2019 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, în baza 

dispoziţiilor art. 421 pct. 1 lit. a C.proc.pen. raportat la art. 463 C.proc.pen., a fost respins ca 

inadmisibil, apelul declarat de petentul X împotriva sentinței penale nr. 128 din 09 aprilie 2019, 

pronunțată de Judecătoria Bârlad. 

În motivare, s-a reţinut că prin sentinţa penală nr. 128 din 9 aprilie 2019 a Judecătoriei 

Bârlad, a fost suspusă cererii de revizuire formulată de petent încheierea de şedinţă din data de 20 

iunie 2017 a Judecătoriei Bârlad, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară, prin care 

judecătorul a confirmat ordonanţa de renunţare la urmărirea penală dispusă de Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Bârlad, având ca obiect nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prevăzută de art. 

287 alin. 1 lit. g C.pen., săvârșită de suspecta Y. 

Încheierea pronunţată, supusă revizuirii, în prezenta cauză, este definitivă, conform legii, în 

condiţiile art. 318 alin. 16 C.proc.pen. 

Căile de atac sunt prevăzute expres de Codul de procedură penală şi, atunci când 

legiuitorul înţelege să nu prevadă o cale de atac, prevede expres că încheierea sau hotărârea este 

definitivă. 

Conform art. 459 alin. 7 C.proc.pen., sentinţa prin care este respinsă cererea de revizuire, 

după analiza admisibilităţii în principiu, este supusă aceleiaşi căi de atac la fel ca şi hotărârea la 

care se referă revizuirea. 

Prin sentinţa instanţei de fond, s-a respins cererea de revizuire împotriva încheierii de 

confirmare a soluţiei de renunţare la urmărirea penală, încheiere definitivă, conform art. 318 alin. 

16 C.proc.pen. şi, în consecinţă, sentinţa penală atacată, pronunţată în revizuire, este definitivă 

potrivit art. 459 alin. 7 C.proc.pen., textul art. 463 C.proc.pen. fiind în acelaşi sens. 
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Încheierea penală atacată este definitivă, Codul de procedură penală prevăzând expres 

acest lucru în art. 459 alin. 7 C.proc.pen. 

Cum petentul a exercitat calea de atac a apelului care nu este prevăzută de lege, apelul a 

fost respins ca inadmisibil, conform art. 421 pct. 1 lit. a C.proc.pen. 

Împotriva deciziei penale nr. 681 din 26.09.2019 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, a 

declarat contestaţie în anulare contestatorul X, care a susţinut că există un dubiu în condiţiile în 

care Curtea de Apel Iaşi, prin Încheierea din data de 11.09.2019, reţine că procedura de citare este 

legal îndeplinită cu intimata Y, în timp ce reprezentantul Ministerului Public susţine că, faţă de 

dispoziţiile art. 459 alin. 7 Cod de procedură penală raportat la art. 318 alin. 16 teza a II-a Cod de 

procedură penală, se poate discuta admisibilitatea căii de atac în condiţiile în care procedura de 

citare cu intimata, în cererea de revizuire, nu ar fi realizată. 

Cu privire la contestaţia în anulare formulată, instanţa a reţinut că prin Decizia nr. 5/2015, 

pronunţată în Dosarul nr. 169/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 

10/04/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept a admis sesizarea formulată de Tribunalul Dolj - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în 

Dosarul nr. 32.177/215/2014 şi a stabilit că hotărârea pronunţată în procedura examinării 

admisibilităţii în principiu a contestaţiei în anulare, împotriva unei sentințe pentru care nu este 

prevăzută o cale de atac, nu poate fi supusă apelului. 

În motivare, s-a reţinut că în măsura în care sentinţa atacată pe calea contestaţiei în anulare 

nu este susceptibilă de apel, fiind definitivă, sentinţa pronunţată în procedura admiterii în principiu 

cu privire la o astfel de hotărâre nu ar putea avea un regim juridic diferit din punctul de vedere al 

caracterului definitiv, al posibilităţii exercitării căii de atac ordinare a apelului. 

Or, Încheierea din 20.06.2017 a judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria 

Bârlad are caracter definitiv.  

 

11. Încadrare juridică. Tentativă la infracţiunea de omor. Legitima apărare. Provocare 

 

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

Indice alfabetic: Drept penal. Partea generală. Partea specială 

 - Încadrare juridică  

- Tentativă la infracţiunea de omor  

- Cauza justificativă legitima apărare circumstanţă atenuantă a provocării 

Temei de drept: art. 32 raportat la art. 188 alin. 1 C.pen., art. 19 alin. 3 C.pen., art. 75 alin. 

1 lit. a C.pen.  

 

Potrivit art. 19 alin. 3 C.pen., se prezumă în legitimă apărare acela care comite fapta 

pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc 

împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept, prin violenţă, viclenie, efracţie sau alte asemenea 

modalităţi nelegale ori în timpul nopţii. 

Această prezumţie a legitimei apărări este relativă, nu absolută, iar câtă vreme persoana 

vătămată se afla în curtea inculpatului, fără a opune rezistenţă în vreun fel, iar inculpatul a 

început să aplice lovituri repetate cu o secure, continuând şi după ce aceasta a căzut la pământ 

prin lovirea cu pumnii şi picioarele, acţiunea inculpatului nu a urmărit îndepărtarea persoanei 

vătămate, nu a fost necesară pentru îndepărtarea acestuia şi nici proporţională. 



64 
 

În contextul în care apărarea nu a fost una necesară, nu se poate reţine circumstanţa 

atenuantă a depăşirii limitelor legitimei apărări, ci provocarea. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia penală și pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 880/14.11.2019 

 

Prin sentinţa penală nr. 24/8.02.2019 pronunţată de Tribunalul Vaslui, a fost respinsă ca 

nefondată cererea inculpatului prin apărător ales de schimbare a încadrării juridice a faptei din 

infracţiunea de tentativă de omor prev. de art. 188 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a 

C.pen. şi art. 32 alin. 1 C.pen., în infracţiunea de vătămare corporală prev. de art. 193, art. 194 

alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.pen. şi a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 

5 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de tentativă de omor prev. de art. 188 alin. 1 C.pen., 

cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.pen. şi art. 32 alin. 1 C.pen.. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că la data de 13.10.2016 inculpatul a 

recunoscut comiterea infracţiunii de omor în forma tentativei asupra victimei, prin aplicarea unor 

lovituri repetate cu o secure, şi, după ce aceasta a căzut la pământ, prin lovirea cu pumnii şi 

picioarele, fiind oprit doar de intervenţia membrilor familiei care i-au spus că o va omorî. 

Instanţa de fond a apreciat că, prin folosirea unei securi şi aplicarea unui număr 

semnificativ de lovituri cu pumnii şi picioarele în timp ce victima se afla căzută la pământ, 

inculpatul a urmărit suprimarea vieţii victimei, chiar dacă identitatea acesteia nu îi era cunoscută, 

sau chiar dacă ar fi fost în stare de temere faţă de prezenţa acesteia, în curte, în timpul nopţii. 

Solicitarea inculpatului de a se schimba încadrarea juridică a faptelor din infracţiunea de 

tentativă de omor prev. de art. 188 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.pen. şi art. 32 

alin. 1 C.pen., în infracţiunea de vătămare corporală prev. de art. 193, art. 194 alin. 1 C.pen. cu 

aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.pen. a fost respinsă ca nefondată având în vedere modalitatea de 

comitere a agresiunii de către inculpat, faptul că a aplicat lovituri deosebit de puternice în zone 

vitale ale corpului, care erau apte de a produce decesul acesteia şi a continuat să o lovească cu 

picioarele şi după ce victima căzuse la pământ şi nu îi putea opune nici o rezistenţă. De asemenea, 

inculpatul a fost convins să înceteze aplicarea de noi lovituri părţii civile prin intervenţia celorlalţi 

membri ai familiei care l-au avertizat că o va omorî dacă continuă. 

În cazul în care inculpatul ar fi urmărit producerea unor vătămări fizice persoanei pe care 

ar fi surprins-o în propria curte, ar fi aplicat lovituri de o intensitate mai mică şi pentru o perioadă 

mai scurtă de timp doar pentru a o neutraliza, fapt care este contrazis de concluziile raportului de 

expertiză medico-legală şi declaraţia martorei care a precizat că, la întoarcerea inculpatului în 

casă, acesta i-ar fi spus să sune la poliţie şi la ambulanță, deoarece a omorât un om. 

Curtea a menţinut încadrarea juridică date faptei de către instanţa de fond, respingând prin 

încheierea din 16.10.2019, cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul 

apelant, pentru considerentele expuse în acea încheiere, care au vizat, în esenţă poziţia psihică a 

inculpatului, în raport cu împrejurările concrete în care a fost săvârşită fapta vizând instrumentul 

vulnerant, apt a produce moartea (o secure), numărul şi intensitatea loviturilor, care au pus în 

primejdie viaţa victimei prin producerea unei infirmităţi fizice permanente ca urmare a pierderii 

unui organ intern, atitudinea inculpatului care a lovit în mod intens şi repetat persoana vătămată, 

deşi aceasta nu a opus rezistenţă şi nu a încetat agresiunile decât la intervenţia membrilor familiei 

care i-au spus că va omorî victima. 

Referitor la solicitarea inculpatului de a beneficia de dispoziţiile art. 396 alin. 10 

C.proc.pen., ca urmare a recunoaşterii faptei, Curtea de apel a constatat că, în mod corect, instanţa 

de fond nu a dat eficienţă dispoziţiilor art. 375 C.proc.pen., câtă vreme inculpatul nu a recunoscut 

în totalitate fapta, invocând legitima apărare ce a impus efectuarea cercetării judecătoreşti, dar care 

nu a confirmat situaţia de fapt invocată, sub acest aspect, de către inculpat. 
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Or, potrivit art. 19 alin. 3 C.pen., se prezumă în legitimă apărare acela care comite fapta 

pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc 

împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept, prin violenţă, viclenie, efracţie sau alte asemenea 

modalităţi nelegale ori în timpul nopţii. 

Această prezumţie a legitimei apărări este relativă, nu absolută, iar câtă vreme persoana 

vătămată se afla în curtea inculpatului, fără a opune rezistenţă în vreun fel, iar inculpatul a început 

să aplice lovituri repetate cu o secure, continuând şi după ce aceasta a căzut la pământ prin lovirea 

cu pumnii şi picioarele, Curtea a apreciat că acţiunea inculpatului nu a urmărit îndepărtarea 

persoanei vătămate, nu a fost necesară pentru îndepărtarea acesteia şi nici proporţională. 

În contextul în care apărarea nu a fost una necesară, în mod just instanţa de fond nu a 

reţinut circumstanţa atenuantă a depăşirii limitelor legitimei apărări, ci provocarea. 

Contrar susţinerilor persoanei vătămate, pătrunderea pe timp de noapte, fără drept în curtea 

inculpatului, indiferent de motivaţia gestului, reprezintă o acţiune ilicită gravă, de natură să fi 

determinat o reacţie de puternică tulburare inculpatului care s-a înarmat şi a acţionat într-un mod 

extrem de violent. 

 

12. Încadrare juridică. Tentativă la infracţiunea de omor asupra unui membru de 

familie. Vătămare corporală. Circumstanţa atenuantă a provocării. Confiscarea specială 

 

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

Indice alfabetic: Drept penal. Partea generală. Partea specială 

- încadrare juridică; 

- tentativă la infracţiunea de omor asupra unui membru de familie; 

- vătămare corporală; 

- circumstanţă atenuantă a provocării; 

- confiscarea specială. 

Temei de drept: art. 32 raportat la art. 188 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 199 alin. 1 

C.pen.,  art. 194 C.pen. cu aplicarea art. 199 alin. 1 C.pen., art. 75 alin. 1 lit. a 

C.pen., art. 112 alin. 5 C.pen. 

 

Relevantă pentru încadrarea juridică a faptei nu este durata îngrijirilor medicale sau, în 

principal, împrejurarea că prin caracterul lor leziunile au pus în pericol viața victimei ci, 

împrejurările în care fapta a fost comisă, obiectul vulnerant, intensitatea loviturilor și regiunea 

anatomică vizată. 

Nu există o atitudine de provocare din partea persoanei vătămate în sensul art. 5 alin. 1 

lit. a C.p., unele certuri sau discuţii între soţi neputând fi apreciate ca generatoare a unei 

puternice tulburări sau emoţii sub imperiul căreia să fi acţionat inculpatul, câtă vreme aceste 

discuţii nu au fost grave, nu au fost de natură să lezeze demnitatea inculpatului, fiind fost generate 

de inculpat pe fondul consumului excesiv şi habitual de alcool.  

Dispoziţiile art. 112 alin. 5 C.p. au în vedere ipoteza în care a fost stabilit cu certitudine 

bunul folosit la săvârşirea faptei şi împrejurarea că acesta nu se găseşte.  

Curtea de Apel Iași, Secția penală și pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 973/17.12.2019 
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Prin sentinţa penală nr. 945/25.07.2019, pronunțată de Tribunalul Iaşi, a fost condamnat 

inculpatul X la pedeapsa principală de 6 ani închisoare pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea 

de omor asupra unui membru de familie, prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 C.pen., cu 

aplicarea art. 199 alin. 1 C.pen.  

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că în seara zilei de 30.12.2018, pe fondul 

consumului excesiv de băuturi alcoolice, inculpatul a înjunghiat-o cu un obiect tăietor-înţepător 

(cuţit sau briceag) în zona gâtului pe soția sa, cauzându-i leziuni grave la nivelul regiunii 

submandibulare drepte. 

Împotriva sentinţei penale mai sus redate, au declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Iaşi şi inculpatul. 

Inculpatul, prin motivele de apel formulate, a criticat: greşita încadrare juridică a faptei, 

apreciind că încadrarea juridică corectă a faptei este în infracțiunea de vătămare corporală (art. 194 

C.pen. cu aplicarea art. 199 alin. 1 C.pen.); nereținerea circumstanței atenuante a provocării şi 

modalitatea de individualizare a pedepsei. 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a apreciat că soluția instanței de fond este nelegală, 

întrucât nu a fost făcută aplicarea dispoziţiilor art. 112 alin. 5 C.pen. 

Prin încheierea din 4.11.2019, Curtea a respins cererile inculpatului privind schimbarea 

încadrării juridice a faptei din tentativă la infracţiunea de omor asupra unui membru de familie, 

prev. de art. 32 raportat la art. 188 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 199 alin. 1 C.pen. în infracţiunea 

de vătămare corporală, prev. de art. 194 C.pen. cu aplicarea art. 199 alin. 1 C.pen. şi din tentativă 

la infracţiunea de omor asupra unui membru de familie, prev. de art. 32 raportat la art. 188 alin. 1 

C.pen. cu aplicarea art. 199 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de loviri sau alte violenţe, prev. de art. 

193 C.pen. 

A arătat că relevantă pentru încadrarea juridică a faptei nu este durata îngrijirilor medicale 

sau, în principal, împrejurarea că, prin caracterul lor, leziunile au pus în pericol viața victimei, ci 

împrejurările în care fapta a fost comisă, obiectul vulnerant, intensitatea loviturilor și regiunea 

anatomică vizată. 

Or, în cauză, aceste împrejurări nu sunt contestate de părţi, în sensul că, pe fondul 

consumului excesiv de băuturi alcoolice, inculpatul a agresat cu un obiect tăietor înţepător pe soţia 

sa, suferind leziuni la nivelul regiunii submandibulare drepte. 

În acest context, având în vedere obiectul vulnerant folosit, zona vitală vizată, respectiv 

regiunea gâtului, intensitatea leziunii suferite, cu pătrundere în loja glandei submandibulare drepte 

şi interesarea unui ram al arterei faciale drepte, lipsa de reacţie a inculpatului post factum, Curtea 

decelează neechivoc intenția de a ucide, rezultatul mai grav neproducându-se exclusiv ca urmare a 

deplasării victimei la spital şi intervenția de specialitate a medicilor.  

Faptul că, din cuprinsul raportului de primă expertiză medico-legală nr. 17714/9.01.2019, 

rezultă că leziunile traumatice nu au pus în primejdie viaţa persoanei vătămate au semnificaţie 

medicală, însă nu exclud constatarea existenţei intenţiei de a ucide din punct de vedere juridic, 

câtă vreme inculpatul a folosit un instrument tăietor înţepător, apt să producă leziuni incompatibile 

cu viaţa, zona vizată a fost una vitală, respectiv regiunea gâtului, inculpatul a reacţionat 

necontrolat, prin surprinderea victimei şi fără a se interesa de consecinţele faptei sale.  

Faptul că inculpatul s-a aflat în stare avansată de ebrietate nu exclude, în sine, intenţia de a 

ucide după cum faptul că inculpatul nu ar fi avut nici un motiv să dorească moartea victimei nu 

exclude intenția de a ucide, tentativa de omor putând fi săvârşită atât cu intenţie directă, cât şi cu 

intenţie indirectă.  

Totodată, Curtea a apreciat că instanţa de fond a analizat în mod temeinic incidenţa 

circumstanţei atenuante a provocării, apreciind în mod corect că nu a existat o atitudine de 

provocare din partea persoanei vătămate în sensul art. 75 alin. 1 lit. a C.pen., unele certuri sau 

discuţii între soţi neputând fi apreciate ca generatoare ale unei puternice tulburări sau emoţii sub 

imperiul căreia să fi acţionat inculpatul, câtă vreme aceste discuţii nu au fost grave, nu au fost de 
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natură să lezeze demnitatea inculpatului, ba mai mult au fost generate de inculpat însuşi, pe fondul 

consumului excesiv şi habitual de alcool.  

În privinţa apelului declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, Curtea l-a apreciat ca 

vădit nefondat, instanţa de fond constatând în mod corect că nu s-a dovedit în cauză că acel cuțit 

ridicat de organele de urmărire penală este cel folosit de inculpat în înjunghierea soţiei sale. 

De altfel, apelantul nu a contestat susţinerile instanţei de fond prin argumente care să 

demonstreze existenţa probelor că acesta a fost cuţitul folosit de inculpat la comiterea faptei.   

În consecinţă, nu se poate susţine că instanţa de fond ar fi trebuit să facă aplicarea art. 112 

alin. 5 C.pen., câtă vreme procurorul nu a demonstrat cu certitudine care a fost instrumentul 

utilizat la săvârşirea faptei.  

Or, dispoziţiile art. 112 alin. 5 C.p. au în vedere ipoteza în care a fost stabilit cu certitudine 

bunul folosit la săvârşirea faptei şi acesta nu se găseşte astfel încât se confiscă bani sau bunuri 

până la concurenţa valorii acestuia, ipoteză care nu este incidentă în cauză.  

 

13. Contestaţie în anulare. Cazul de contestaţie în anulare prev. de articolul art. 426 lit. 

b) Codul de procedură penală. Intervenirea prescripției speciale a răspunderii penale 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Căi extraordinare de atac.  

Indice alfabetic: Drept procesual penal 

- contestație în anulare 

- prescripţia specială a răspunderii penale 

- efectele deciziilor interpretative ale Curţii Constituţionale a României 

- Decizia nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale a României 

Temei de drept: Art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală 

 

Decizia nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale a României este una interpretativă,  efectul 

acesteia constă în aplicarea în continuare a textului de lege declarat neconstituțional, dar în 

interpretarea obligatorie stabilită de Curtea Constituțională, respectiv cu eliminarea acelei 

interpretări constatate ca fiind neconstituțională.  

Instanța de contencios constituțional a avut în vedere că instituția prescripției speciale a 

răspunderii penale subzistă, urmând a fi aplicată în interpretarea dată de aceasta, interpretare în 

care legea este previzibilă. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia penală şi pentru cauze de minori, Decizia penală nr. 749/15.10.2019 

 

Condamnatul X a formulat contestaţie în anulare împotriva Deciziei penale nr. 

898/13.12.2018 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi. 

În susţinerea contestaţiei, a arătat că este incident cazul de contestaţie în anulare prev. de 

articolul art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală – când inculpatul a fost condamnat deşi 

existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal – invocând că trebuia a se reţine 

că legea penală mai favorabilă este noul Cod penal, iar raportat la Decizia nr. 297/2018 a Curţii 

Constituţionale a României şi în lipsa unor modificări legislative care să intre în vigoare, să se 

constate că în prezent este reglementată doar prescripţie generală a răspunderii penale. 
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S-a apreciat de contestator că decizia nr. 297/2018 nu este o decizie interpretativă, atâta 

timp cât stabileşte în mod expres prin dispozitivul acesteia că soluţia legislativă care prevede 

întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în 

cauză”, din cuprinsul art. 155 alin. 1 din Codul penal este neconstituţională. 

S-a considerat de contestator că instanţa de contencios constituţional nu interpretează 

sintagma „îndeplinirea oricărui act de procedură”, aşa cum a procedat în alte situaţii (spre exemplu 

în cazul infracţiunii de abuz în serviciu), ci o declară neconstituţională, aspect ce generează 

consecinţa suspendării acestui text de lege pe o perioadă de 45 de zile de la publicarea în 

Monitorul Oficial, iar în continuare ieşirea lui din vigoare întrucât organul legislativ nu a oferit o 

nouă soluţie legislativă la expirarea acestei perioade. 

Curtea de Apel, analizând Decizia nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale a României, a 

constatat, contrar celor susţinute de către condamnatul contestator, că aceasta este una 

interpretativă, fapt ce reiese cu claritate din considerentele deciziei. 

În concret, în dispozitivul Deciziei nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale a României s-a 

reţinut că „soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii 

penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 

alin. (1) din Codul penal, este neconstituțională”. 

În considerentele deciziei, ce sunt obligatorii potrivit jurisprudenței instanței de contencios 

Constituțional (în acest sens a se vedea Decizia nr. 3/15.01.2014), Curtea a constatat că: „(…) 30. 

Prin raportare la jurisprudența mai sus analizată, Curtea constată că dispozițiile art. 155 alin.(1) 

din Codul penal instituie o soluție legislativă de natură a crea persoanei care are calitatea de 

suspect sau de inculpat o situație juridică incertă referitoare la condițiile tragerii sale la răspundere 

penală pentru faptele săvârșite.  

31. Pentru aceste motive, Curtea reține că prevederile art. 155 alin.(1) din Codul penal sunt 

lipsite de previzibilitate și, totodată, contrare principiului legalității incriminării, întrucât sintagma 

„oricărui act de procedură” din cuprinsul acestora are în vedere și acte ce nu sunt comunicate 

suspectului sau inculpatului, nepermițându-i acestuia să cunoască aspectul întreruperii cursului 

prescripției și al începerii unui nou termen de prescripție a răspunderii sale penale. (…) 

34. Având în vedere considerentele mai sus arătate, Curtea constată că soluția legislativă 

anterioară, prevăzută la art. 123 alin. 1 din Codul penal din 1969, îndeplinea condițiile de 

previzibilitate impuse prin dispozițiile constituționale analizate în prezenta cauză, întrucât 

prevedea întreruperea cursului prescripției răspunderii penale doar prin îndeplinirea unui act care, 

potrivit legii, trebuia comunicat, în cauza în care persoana vizată avea calitatea de învinuit sau 

inculpat.” 

Așa fiind, se constată că, prin paragraful 34 precitat, Curtea constituțională a oferit o 

interpretare sintagmei „prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză” prin trimiterea 

făcută la reglementarea din cuprinsul art. 123 alin. 1 din Codul penal din 1969 care prevedea 

întreruperea cursului prescripției răspunderii penale „prin îndeplinirea unui act care, potrivit legii, 

trebuia comunicat” suspectului sau inculpatului, statuând, în consecință, că în această interpretare 

legea devine previzibilă. 

Făcând trimitere la prevederile art. 123 alin. 1 din Codul penal, este clar că instanța de 

contencios constituțional a avut în vedere că instituția prescripției speciale a răspunderii penale 

subzistă, urmând a fi aplicată în interpretarea dată, interpretare în care legea este previzibilă. 

Fiind o decizie interpretativă a Curții Constituționale, efectul acesteia constă în aplicarea în 

continuare a textului de lege declarat neconstituțional, dar în interpretarea obligatorie stabilită de 

Curtea Constituțională, respectiv cu eliminarea acelei interpretări constatate ca fiind 

neconstituțională.  

Față de cele arătate, Curtea a constatat că, în mod fondat prima instanță de judecată și 

instanța de apel s-a raportat la termenele de prescripție specială a răspunderii penale și au constatat 

că acestea nu sunt îndeplinite referitor la infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată 



69 
 

inculpatul X, nefiind incident, în consecință, cazul de contestaţie prev. de art. 426 lit. b Cod 

procedură penală) – când inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de 

încetare a procesului penal.  

14. Contestaţie în anulare. Art. 426 lit. d) Cod de procedură penală. Soluţionare 

propunere prelungire arestare preventivă sub imperiul Codului de procedură penală 1968. 

Cunoașterea anterioară a motivelor care stau la baza formulării contestaţiei în anulare 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Căi extraordinare de atac.  

Indice alfabetic: Drept procesual penal 

- contestație în anulare 

- cazul de contestaţie în anulare prev. de articolul art. 426 lit. d) din Codul 

de procedură penală 

- cazuri de incompatibilitate: art. 64 lit. f) şi art.  64 alin. 4 din noul Cod 

de procedură penală   

Temei de drept: Art. 426 lit. d) din Codul de procedură penală; art. 64 lit. f) şi art. 64 alin. 

4 din noul Cod de procedură penală  

 

Funcția judiciară de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale 

persoanei în faza de urmărire penală și cazul de incompatibilitate constând în incompatibilitate 

judecătorului de drepturi și libertăți au fost introduse prin noul Cod de procedură penală, și, 

astfel, judecătorul care a soluţionat o propunere de prelungire a măsurii arestării preventive, în 

temeiul Codului de procedură penală din 1968 nu a exercitat această funcție judiciară, nefiind 

aplicabil cazul de incompatibilitate prev. de art. 64 alin. (4) C.proc.pen., care face referire 

directă la incompatibilitatea între funcţiile judiciare, această împrejurare putând fi invocată în 

cadrul cazului de incompatibilitate prev. de art. 64 alin. 1, lit. f din noul Cod de procedură penală 

– există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorului este afectată. 

Atunci când condamnatul contestator a cunoscut presupusele motive de incompatibilitate 

încă din timpul desfăşurării procesului în faza de apel şi nu a formulat o cerere de recuzare 

întemeiată pe aceste motive, nu mai poate invoca aceste aspecte cu ocazia contestaţiei în anulare. 

Legea procesual penală nu oferă participanţilor la proces un drept de opţiune între formularea 

unei cereri de recuzare în cursul procesului şi formularea unei contestaţii în anulare ulterior 

soluţionării definitive a cauzei. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia penală şi pentru cauze de minori, Decizia penală nr. 749/15.10.2019 

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Iaşi, la data de 16.02.2017, condamnatul 

X a formulat contestaţie în anulare împotriva Deciziei penale nr. 898 din data de 13.12.2018 

pronunţată de Curtea de Apel Iaşi. 

În susţinerea contestaţiei în anulare a invocat cazul prevăzut de art. 426 lit. d Cod 

procedură penală) – când instanţa de apel nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de 

incompatibilitate, condamnatul contestator apreciind că unul dintre membrii completului de 

judecată care au soluționat cauza în apel se află în incompatibilitate întrucât a exercitat în cursul 

urmăririi penale funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale, pronunțând 

Încheierea nr. 6/20.02.2009, în perioada în care funcționa în cadrul Tribunalului Iași, fiind incident 
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cazul de incompatibilitate prev. de art. 64 alin. 4 din Codul de procedură penală, precum și 

pentru faptul că prin Încheierea nr. 6/20.02.2009, judecătorul și-a spus anterior părea cu privire la 

existența unor probe privind vinovăția inculpatului, fiind incident cazul de incompatibilitate prev. 

de art. 64 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală. 

Analizând dacă în cauză este aplicabil cazul de incompatibilitate prev. de art. 64 alin. 4 

din Codul de procedură penală, Curtea constată că, la momentul în care a fost pronunțată 

Încheierea cu nr. 6/20.02.2009, era în vigoare Codul de procedură penală din 1968 care nu 

reglementa exercitarea în procesul penal a funcției judiciare de dispoziție asupra drepturilor și 

libertăților fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală și nici cazul de incompatibilitate 

constând în incompatibilitatea judecătorului de drepturi și libertăți de a participa, în aceeași cauză, 

la procedura de cameră preliminară, la judecata în fond sau în căile de atac. 

Funcția judiciară de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei 

în faza de urmărire penală și cazul de incompatibilitate constând în incompatibilitate judecătorului 

de drepturi și libertăți au fost introduse prin noul Cod de procedură penală (a se vedea art. 3 și art. 

53, precum și art. 64 alin. 4), iar potrivit principiului activității legii procesual penale, consacrat și 

legislativ la art. 13 alin. 1 din Codul de procedură penală,  legea procesual penală este de imediată 

aplicare, ceea ce înseamnă că se aplică în procesul penal actelor efectuate și măsurilor dispuse de 

la intrarea ei în vigoare și până la momentul ieșirii din vigoare, cu excepția situațiilor prevăzute în 

dispozițiile tranzitorii. 

Cum în dispozițiile tranzitorii reglementate prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, nu s-a prevăzut că dispoziția din 

legea nouă privind cazul de incompatibilitate prev. la art. 64 alin. 4 se aplică și actelor efectuate 

sub legea anterioară, această dispoziție din legea nouă nu poate retroactiva. 

Având în vedere că instituţia judecătorului de drepturi şi libertăţi nu exista la momentul 

pronunţării Încheierii cu nr. 6/20.02.2009 și, astfel, judecătorul Y nu a exercitat această funcție 

judiciară, nu este aplicabil cazul de incompatibilitate prev. de art. 64 alin. (4) C.proc.pen., care 

face referire directă la incompatibilitatea între funcţiile judiciare.  

Având în vedere că, prin Încheierea cu nr. 6 din 20.02.2009 pronunțată de Tribunalul Iași, 

s-a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului X, iar potrivit art. 48 alin. 1 lit. a 

din Codul de procedură penală din 1968, era incompatibil să judece cauza judecătorul care a 

soluționat propunerea de prelungire a arestării preventive în cursul urmării penale, această 

împrejurare ar fi putut fi invocată în cadrul cazului de incompatibilitate prev. de art. 64 alin. 1 lit. f 

din noul Cod de procedură penală – există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorului 

este afectată. 

Cazul de contestație în anulare prevăzut de dispozițiile art. 426 lit. d) teza a II-a din Codul 

de procedură penală, devine aplicabil când a existat un caz de incompatibilitate a judecătorului din 

cele prevăzute la art. 64 din Codul de procedură penală. 

Este inadmisibilă invocarea unor motive privind lipsa de imparţialitate a membrilor 

completului de apel pe calea contestaţiei în anulare, atunci când au fost invocate pe parcursul 

judecării apelului, iar cererea de recuzarea sau de abţinere a judecătorului care face parte din 

completul de apel a fost respinsă ca nefondată (prin invocarea din nou pe calea unei contestaţiei în 

anulare a acelorași motive s-ar urmări în realitate obţinerea unei reevaluări a soluţiei pronunțate 

prin care în cursul judecăţii a fost statuată respectarea exigenţelor de imparţialitate cu privire la 

completul de judecată), ori, deşi nu au fost invocate pe parcursul judecării apelului, acest motive 

erau cunoscute, nefiind descoperite ulterior pronunţării hotărâri definitive. 

În cauza de faţă, Curtea constată că atât faptul că judecătorul cauzei, în faza de urmărire 

penală, a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului, prin Încheierea cu nr. 6 din 

20.02.2009, cât şi faptul, că din considerentele încheierii anterior menționate ar reieşi că 

judecătorul s-ar fi antepronunțat asupra vinovăţiei inculpatului, au fost cunoscute de către inculpat 

chiar din momentul în care acesta a participat personal la procedura soluţionării propunerii de 
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prelungire şi apoi la momentul în care a luat la cunoştinţă de considerentele încheierii (din actele 

şi lucrările dosarului rezultă cu certitudine că în calea recursului formulat împotriva soluţiei 

dispune prin Încheierea cu nr. 6 din 20.02.2009, inculpatul a avut un termen de arhivă pentru 

studierea dosarului la data de 24.02.2009).  

Mai mult, inculpatul s-a aflat şi în posesia unui exemplar de pe încheiere eliberat de către 

Tribunalul Iaşi, o fotocopie fiind ataşată şi motivelor de contestaţie în anulare depuse în scris în 

cauza de faţă. 

Cum condamnatul contestator a cunoscut presupusele motive de incompatibilitate încă din 

timpul desfăşurării procesului în faza de apel şi nu a formulat o cerere de recuzare întemeiată pe 

aceste motive, nu mai poate invoca aceste aspecte cu ocazia contestaţiei în anulare. De altfel, legea 

procesual penală nu oferă participanţilor la proces un drept de opţiune între formularea unei cereri 

de recuzare în cursul procesului şi formularea unei contestaţii în anulare ulterior soluţionării 

definitive a cauzei. 

Tocmai pentru a se respecta principiul autorităţii de lucru judecat şi al securităţii 

raporturilor juridice stabilite prin hotărâre definitivă, este necesar ca soluţia dată în mod definitiv 

oricărui litigiu să nu mai poată fi discutată decât pentru vicii fundamentale în cadrul procedurii 

precedente care nu au fost cunoscute ori, deşi cunoscute şi invocate, nu au fost analizate pe fond.  

15. Infracţiune simplă cu acte succesive săvârşite în aceeaşi împrejurare. Lovire şi alte 

violenţe 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Infracţiunea simplă formă a unităţii 

naturale a infracţiunii  

Indice alfabetic: Drept penal 

- Infracţiunea simplă formă a unităţii naturale a infracţiunii.  

- Lovire sau alte violenţe 

Temei de drept: art. 35 şi art. 193 alin. 2 din Codul penal  

 

Acţiunile succesive de lovire a persoanei vătămate constituie o unitate naturală de 

infracţiune, în forma unei infracţiuni naturale simple, având în vedere că diferitele acte de lovire 

săvârşite asupra aceleiaşi persoane vătămate şi în aceeaşi împrejurare nu au semnificaţie penală 

proprie, ci se încorporează în mod natural în acţiunea de lovire sau alte violenţe, care constituie 

elementul material al infracţiunii.  

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

1023/20.12.2019 

 

Prin sentinţa penală nr. 2983 din data de 08.11.2018 pronunţată de Judecătoria Iaşi s-a 

dispus condamnarea inculpatului X pentru comiterea infracţiunii de „lovire şi alte violenţe”, 

prevăzută de art. 193 alin. 2 din Codul penal, reţinând în sarcina acestuia, în esenţă, următoarele: 

la data de 14.10.2014, în jurul orelor 19.30, în timp ce se afla în parcarea din apropierea 

intersecției dintre str. B cu str. A, pe fondul unor discuții în contradictoriu dintre inculpatul X și 

numita Z, soția persoanei vătămate, privind spațiul verde din spatele blocului, l-a agresat fizic pe 

Y , în sensul că, într-o primă fază, a împins portiera, pentru a împiedica ieşirea părţii civile din 

autoturism, lovind-o, astfel, în zona nasului şi la nivelul labei piciorului drept, după care, în a doua 

fază, după ce inculpatul, fugind de la faţa locului, a fost ajuns de către partea civilă după 4-5 metri, 

i-a aplicat acesteia, ce a fost doborâtă pe o platformă de beton, mai multe lovituri cu pumnii și 
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picioarele la nivelul feţei şi a corpului, toate aceste lovituri cauzându-i părţii civile leziuni ce au 

necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. 

Partea civilă apelantă a criticat încadrarea juridică, solicitând schimbarea acesteia, în 

principal, dintr-o infracţiune unică de „lovire şi alte violenţe”, prev. de art. art. 193 alin. 2 din 

Codul penal în două infracţiuni de „lovire şi alte violenţe” prev. de art. art. 193 alin. 2 din Codul 

penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, pentru argumentele mai sus menţionate, iar, în 

subsidiar, dintr-o infracţiune unică într-o infracţiune continuată. 

La analiza acestor critici a încadrării juridice, Curtea a avut în vedere că, potrivit doctrinei 

şi practicii judiciare în materie, infracţiunea simplă, ce reprezintă o formă a unităţii naturale a 

infracţiunii, poate consta fie într-o singură acţiune sau inacţiune realizată printr-un act unic, fie 

prin mai multe acte reluate succesiv, dar în mod imediat şi în strânsă legătură obiectivă, asupra 

aceluiaşi obiect ocrotit de legea penală. 

Astfel, infracţiunea simplă din acte succesive imediate sau înlănţuite nu constituie o 

pluralitate de fapte penale, ci doar prezintă aparenţa unei pluralităţi, întrucât acţiunea concretă, 

chiar dacă este formată din mai multe acte, nu îşi pierde caracterul unitar în condiţiile în care 

actele materiale se succed neîntrerupt, sunt săvârşite în aceeaşi împrejurare şi cu o unică rezoluţie 

infracţională. 

Caracterul neîntrerupt al activităţii infracţionale este îndeplinit atât în cazul unei activităţi 

care exclude orice pauză în desfăşurare ei, cât şi în cazul unei activităţi care este compatibilă cu 

unele pauze şi care actele materiale în succesiunea lor prezintă caracterul unui tot unitar.  

Revenind la cauza de faţă, Curtea a constatat că acţiunile repetate de lovire a părţii civile Y 

au fost săvârşite în aceeaşi împrejurare, pauza de câte secunde dintre acestea fiind determinate de 

fuga inculpatului, care a fost ajuns la scurt timp, după ce parcursese 4-5 metri, fiind evident că 

toate actele materiale prezintă caracterul unui tot unitar. 

Aşa fiind, Curtea constată că acţiunile succesive de lovire a părţii civile Y nu constituie 

nici concurs de infracţiuni, nici infracţiune continuată, ci o unitate naturală de infracţiune, în forma 

unei infracţiuni naturale simple, având în vedere că diferitele acte de lovire săvârşite asupra 

aceleiaşi părţi civile şi în aceeaşi împrejurare nu au semnificaţie penală proprie, ci se încorporează 

în mod natural în acţiunea de lovire şi alte violenţe, care constituie elementul material al 

infracţiunii.  

 

16. Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Proceduri prevăzute în legi speciale. Mandat 

european de arestare 

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Mandat european de arestare 

Temei de drept: art. 99 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 302/2004, republicată, art. 4a alin. (1) 

din Decizia-cadru 2002/584/JAI 

 

Standardul de protecție în materia executării mandatului european de arestare în baza 

unei hotărâri de condamnare pronunțată în lipsă este unul mai ridicat, impunând ca citarea, 

respectiv notificarea persoanei solicitate să fie una personală în etapa procesuală în care se 

pronunță condamnarea, nefiind suficient ca persoana solicitată să aibă cunoștință de existența 

urmăririi penale. 
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Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Sentinţa penală nr. 

80/FCJI/31.10.2019  

Pe rolul Curţii de Apel Iaşi a fost înregistrată, sub nr. 481/45/2019, sesizarea Parchetului 

de pe lângă Curtea de Apel Iaşi privind arestarea persoanei solicitate X, în vederea predării către 

autoritatea judiciară emitentă în baza mandatului european de arestare emis la data de 06.12.2018, 

de procurorul din cadrul Parchetului Curţii din D., fundamentat pe hotărârea Curţii de Apel de trei 

membri pentru infracţiuni din D. nr. 8/11.01.2013. 

Persoana solicitată a susținut în fața instanței că nu a avut cunoștință de procesul penal în 

urma căruia s-a dispus condamnarea și a solicitat respingerea solicitării. 

Raportat mențiunilor cuprinse în hotărârea de condamnare, Curtea a constatat că persoana 

solicitată nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia, motiv 

pentru care se impune a fi verificată existența unui caz de excepție în baza căruia să fie obligatorie 

predarea chiar și în această ipoteză a unei hotărâri de condamnare împotriva unei persoane ce a 

fost judecată în lipsă. 

Nu există niciun dubiu cu privire la legalitatea procedurii de citare în raport cu normele 

statului emitent, însă standardul de protecție în materia executării mandatului european de arestare 

în baza unei hotărâri de condamnare pronunțată în lipsă este unul mai ridicat, impunând ca citarea, 

respectiv notificarea persoanei solicitate să fie una personală  după cum rezultă din jurisprudența 

CJUE.  

Prin Decizia pronunțată la 10 august 2017 în cauza C‑270/17 PPU, Tadas Tupikas, instanța 

europeană a arătat că: „Din moment ce statul membru emitent a prevăzut o procedură penală care 

presupune mai multe grade de jurisdicție, care poate conduce astfel la hotărâri judecătorești 

definitive dintre care cel puțin una a fost pronunțată în lipsa persoanei, noțiunea „proces în urma 

căruia a fost pronunțată decizia”, în sensul articolului 4a alineatul (1) din Decizia‑cadru 

2002/584JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile 

de predare între statele membre, astfel cum a fost modificată prin Decizia‑cadru 2009/299/JAI a 

Consiliului din 26 februarie 2009, trebuie interpretată în sensul că vizează doar judecata în urma 

căreia a fost pronunțată decizia prin care se statuează definitiv asupra vinovăției persoanei în 

cauză și asupra condamnării la o pedeapsă, precum o măsură privativă de libertate, ca urmare a 

unei noi examinări atât în fapt, cât și în drept a fondului cauzei”.  

Având în vedere această interpretare, Curtea de Apel Iași a apreciat că nu este suficient ca 

persoana solicitată să aibă cunoștință de existența urmăririi penale, fiind necesar ca notificarea 

personală a celui acuzat să aibă loc în etapa procesuală în care se pronunță condamnarea. 

Or, persoana solicitată X a fost citată prin afișare la termenul la care a avut loc judecata, 

astfel încât nu s-a stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoștință de proces. Chiar dacă a știut de 

desfășurarea urmăririi penale, nu există date că aceasta a fost notificată oficial și a avut cunoștință 

de procedura desfășurată în fața instanței în anul 2013, în urma căreia a fost condamnată. 

De asemenea, Curtea a apreciat că nu sunt întrunite condițiile reglementate de art. 99 alin. 

(2) lit. i) pct. ii) din Legea nr. 302/2004, republicată, în aplicarea articolul 4a alin. (1) lit. b) din 

Decizia-cadru 2002/584/JAI, constatându-se că persoana solicitată nu s-a înfăţişat în instanţă la 11 

ianuarie 2013 şi nici nu a numit oficial un apărător pentru a o reprezenta. 

În cauză nu rezultă că soluția de condamnare ar fi fost comunicată personal inculpatei, iar 

potrivit precizărilor înaintate la dosarul cauzei de către autoritatea emitentă, sentința nr. 8/2013 a 

rămas irevocabilă, conform legislației elene nu este atacată prin căi de atac; din cauza forței 

majore însă, poate exercita cu întârziere căi de atac, pe care le apreciază instanța abilitată.  

În Decizia pronunțată la 10 august 2017 în cauza C‑270/17 PPU, Tadas Tupikas, se 

reamintește că, „întrucât articolul 4a din Decizia‑cadru 2002/584 prevede un motiv facultativ de 

neexecutare a mandatului european de arestare și întrucât ipotezele prevăzute la literele (a)-(d) ale 

alineatului (1) al acestui articol au fost concepute ca excepții de la acest motiv facultativ de 

nerecunoaștere, Curtea a statuat deja că autoritatea judiciară de executare poate, chiar după ce a 
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constatat că aceste ipoteze nu acoperă situația persoanei care face obiectul mandatului european de 

arestare, să ia în considerare alte împrejurări care îi permit să se asigure că predarea persoanei în 

cauză nu implică o încălcare a dreptului său la apărare (a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 

mai 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punctele 50 și 51)”. 

Având în vedere toate împrejurările ce rezultă din actele și lucrările dosarului, chiar dacă a 

avut cunoștință de desfășurarea urmăririi penale, fiind arestată și aplicându-i-se interdicția părăsirii 

țării prin Ordonanța emisă la data de 10.04.2009, Curtea a apreciat că raportat diferenței 

considerabile de timp dintre momentul la care s-a dispus interdicția (10.04.2009) și momentul la 

care a avut loc judecata (11.01.2013), gradului de înțelegere a noțiunilor juridice, nu sunt întrunite 

condițiile necesare pentru a se dispune predarea persoanei.  

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 99 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 302/2004, 

republicată, în aplicarea articolul 4a alin. (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI, care reglementează 

un motiv de refuz facultativ al executării mandatului european de arestare constând în aceea că 

persoana condamnată nu a fost prezentă personal la judecată, nefiind incident niciunul dintre 

cazurile de excepție care ar impune predarea chiar dacă persoana a fost judecată în lipsă. 

Pentru toate aceste motive, Curtea, în baza art. 109 alin. (1) și (4) raportat la art. 99 alin. 

(2) lit. i) din Legea nr. 302/2004, republicată, în aplicarea articolul 4a alin. (1) din Decizia-cadru 

2002/584/JAI, a respins sesizarea formulată de Parchetul Curţii din D., pentru executarea 

mandatului european de arestare emis la data de 06.12.2018, de procurorul din cadrul Parchetului 

Curţii din D., în vederea executării pedepsei de 10 ani închisoare, la care a fost condamnată 

persoana solicitată X prin hotărârea cu nr. de referinţă 8/11.01.2013 a Curţii de Apel de trei 

membri pentru infracţiuni din D. 

17. Drept procesual penal. Partea specială. Judecata. Apelul 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal  

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Cuprinsul hotărârii 

Temei de drept: art. 103 alin. (2) Cod procedură penală, art. 403 alin. (1) lit. c) Cod 

procedură penală, art. 421 pct. 2 lit. b) Cod procedură penală, art. 6 CEDO 

 

Prin nemotivarea efectivă și coerentă a hotărârii în latură penală și în lipsa unei analize 

concrete a laturii civile în mod evident atât inculpatului cât și părții civile le-a fost produsă o 

vătămare gravă care nu poate fi remediată decât prin refacerea actului de procedură. Această 

modalitatea de soluționare a cauzei de către prima instanță este incompatibilă cu exigenţele art. 6 

din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 

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

desfiinţarea hotărârii instanței de fond în integralitate și trimiterea la rejudecare. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 897/21.11.2019  

Prin sentinţa penală nr. 253/11.02.2019 pronunţată de Judecătoria I. s-au dispus 

următoarele: 

În baza dispozițiilor art. 396 alin. 8 cu referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală 

s-a constatat încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului X pentru săvârşirea infracţiunilor 

de „abuz în serviciu” prev. şi ped. de art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod 

penal „fals intelectual” prev. şi ped. de art. 321 alin. 1 Cod penal şi”uz de fals” prev. şi ped. de art. 

323 alin. 1 teza I Cod penal toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod Penal. 
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În baza disp. art. 397 alin. 1 Cod procedură penală a fost respinsă acţiunea civilă formulată 

de partea vătămată Y. 

Pentru a se pronunţa astfel prima instanţă a reţinut că principalul mijloc de probă 

administrat în cauză este reprezentat de declaraţiile de martori declaraţii al căror conţinut nu a 

format convingerea instanţei că „dincolo de orice îndoială fapta există constituie infracţiune şi a 

fost săvârşită de inculpat” conform art. 396 alin. 2 C.proc.pen. 

Prima instanță a apreciat că din conţinutul acestor declaraţii nu rezultă realizarea vreunui 

act infracţional de către inculpatul X infracţiunea de bază – abuz în serviciu – nefiind realizată sub 

imperiul laturii obiective („nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin 

aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane 

fizice”), pe cale de consecinţă nici celelalte două infracţiuni nerealizându-se sub imperiul laturilor 

obiective. Raportat celor precizate de Curtea Constituțională a României în Decizia nr. 405/2016, 

instanţa a arătat că nu este convinsă de vinovăţia penală a inculpatului X. 

În contextul în care inculpatul X a solicitat continuarea procesului penal în baza 

dispozițiilor art. 396 alin. 8 cu referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, a constatat 

încetat procesul penal cu privire la cele trei infracțiuni și a respins acţiunea civilă formulată de 

partea vătămată Y. 

Împotriva acestei sentinţe au formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria I. şi partea 

civilă Y.  

Parchetul de pe lângă Judecătoria I. a criticat sentinţa penală apelată în ceea ce priveşte 

omisiunea de a desfiinţa procesul-verbal falsificat, nemotivarea laturii civile a cauzei, 

contrarietatea dintre considerente şi soluţie şi lăsarea cheltuielilor judiciare în sarcina statului. 

Partea civilă Y a criticat sentinţa penală în ceea ce priveşte omisiunea de a desfiinţa 

procesul-verbal falsificat, nemotivarea laturii civile a cauzei, contrarietatea dintre considerente şi 

soluţie. De asemenea, consideră că în mod nelegal soluţia pronunţată de instanţa de fond se 

rezumă la a constata că a încetat procesul penal în baza art. 396 alin. 8 referitor la art. 16 alin. 1 lit. 

f) și nu în conformitate cu art. 396 alin. 1, 7, 8 Cod procedură penală să dispună încetarea 

procesului penal ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. 

Examinând actele şi lucrările, Curtea a apreciat ca fondate apelurile formulate. 

Cu privire la modul de soluționare a laturii civile a cauzei, Curtea constată că prima 

instanță a dispus respingerea acțiunii civile fără a preciza dacă această soluție are în vedere 

netemeinicia sau inadmisibilitatea acțiunii și fără ca această omisiune să fie complinită măcar în 

considerentele hotărârii. Procedând în această manieră, judecătorul fondului nu s-a pronunțat 

asupra laturii civile a cauzei. 

În ceea ce privește latura penală a cauzei, încetarea procesului penal nu intervine de drept 

pentru a putea fi constatată așa cum în mod greșit a făcut instanța de fond, ci trebuie dispusă de 

instanță atunci când sunt îndeplinite condițiile legale pentru a proceda în acest sens. 

Din perspectiva celorlalte critici formulate, se constată că inculpatul a solicitat continuarea 

procesului penal conform art. 18 Cod procedură penală devenind astfel obligatorie pentru instanță 

aplicarea uneia dintre dispozițiile art. 396 alin. (7) sau (8) Cod procedură penală.  

De asemenea din perspectiva cheltuielilor judiciare avansate de stat, deși a pronunțat o 

soluție de încetare, în mod nelegal prima instanță a dispus ca suma de 2.000 lei reprezentând 

cheltuieli judiciare avansate de stat să rămână în sarcina acestuia contrar art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. 

b) Cod procedură penală. 

Analizând considerentele pe care este fundamentată soluția de încetare a procesului penal 

Curtea constată că, după prezentarea declarațiilor martorilor, nu se procedează la o coroborare a 

probelor și nu se stabilește în concret o situație de fapt pe baza acestora. Prima instanță nu reține 

că fapta nu există, dar în același timp apreciază că nu există indicii asupra laturii obiective și are 

îndoieli asupra laturii subiective. Nu sunt explicate în nici un mod aspecte legate de elementele 

constitutive ale celor trei infracțiuni pentru care inculpatul a fost trimis în judecată și prezentate 
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extensiv în cuprinsul rechizitoriului nu sunt oferite argumente concrete pentru motivarea soluției 

nefiind lămurită latura penală a cauzei.  

Prima instanță deși a făcut aplicarea reţine art. 396 alin. (8) Cod procedură penală privind 

încetarea procesului penal cu privire la toate infracțiunile pentru care inculpatul a fost trimis în 

judecată în considerente face referire la o lipsă de vinovăție sau o lipsă a laturii obiective care ar fi 

constituit un temei pentru achitare în condițiile art. 396 alin. (7) Cod procedură penală și nu de 

încetare potrivit art. 396 alin. (8) Cod procedură penală. 

Pe lângă faptul că, în condițiile date, prima instanță motivează o altă soluție decât cea 

dispusă, se constată că argumentele oferite sunt vădit contradictorii nu doar cu soluția dispusă, ci 

și între ele nefiind clar dacă din perspectiva instanței de fond fapta nu există sau există și nu este 

prevăzută de legea penală sau există și nu a fost săvârșită cu formă de vinovăție prevăzută de lege 

sau există o cauză justificativă instanța de control judiciar aflându-se într-o imposibilitate de a se 

pronunța asupra temeiniciei hotărârii. Tot în aceste condiții este imposibil a se stabili dacă asupra 

desființării procesului-verbal de contravenție instanța a omis să se pronunțe sau a apreciat că nu se 

impune desființarea pentru că falsul nu există. 

Motivarea unei hotărâri reprezintă un element de transparență a justiției inerent oricărui act 

jurisdicțional. Instanţa de apel pe linia cercetării temeiniciei hotărârii apelate are sarcina de a 

verifica dacă faptele şi împrejurările reţinute prin hotărârea atacată reprezintă adevărul material 

complet şi cert întemeiat. Pentru a putea efectua acest control în apel este necesar a se cunoaşte 

care a fost starea de fapt reţinută de instanţa a cărei hotărâre este atacată şi pe baza căror probe s-a 

ajuns la această stabilire. Acest lucru nu poate fi verificat decât pe baza motivării hotărârii apelate.  

Sunt asimilate nemotivării contrarietăţile dintre considerentele hotărârii contrarietatea 

flagrantă dintre dispozitiv şi considerente nemotivarea soluţiei din dispozitiv sau motivarea 

insuficientă a acesteia. 

În lipsa motivării coerente a sentinţei, instanţa de control judiciar nu poate proceda la o 

analiză a temeiniciei soluției fiind încălcate dispozițiile art. 403 alin. (1) lit. c) Cod procedură 

penală potrivit cărora expunerea trebuie să cuprindă și „motivarea soluţiei cu privire la latura 

penală prin analiza probelor care au servit ca temei pentru soluţionarea laturii penale a cauzei şi a 

celor care au fost înlăturate şi motivarea soluţiei cu privire la latura civilă a cauzei precum şi 

analiza oricăror elemente de fapt pe care se sprijină soluţia dată în cauză”. 

Încălcarea art. 103 alin. (2) Cod procedură penală și art. 403 alin. (1) lit. c) Cod procedură 

penală nu atrage nulitatea absolută a sentinţei, ci nulitate relativă, întrucât conform art. 282 alin. 

(1) Cod procedură penală.  

În speță, prin nemotivarea efectivă și coerentă a hotărârii în latură penală și în lipsa unei 

analize concrete a laturii civile în mod evident, atât inculpatului, cât și părții civile le-a fost 

produsă o vătămare gravă care nu poate fi remediată decât prin refacerea actului de procedură. 

Această modalitate de soluționare a cauzei de către prima instanță este incompatibilă cu 

exigenţele art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, vătămarea produsă drepturilor părților fiind dovedită și nu poate fi înlăturată altfel 

decât prin desfiinţarea hotărârii instanței de fond în integralitate. 

Deşi prin efectul devolutiv al apelului se produce o nouă judecată în fond, instanţa de apel 

nu poate să suplinească lipsa motivării și nici să se pronunțe pentru prima dată, întrucât ar fi 

încălcat principiul dublului grad de jurisdicție care guvernează procesul penal. 

Ca atare, Curtea a constatat că vătămarea produsă nu poate fi remediată în calea de atac, 

motiv pentru care, admițând apelurile formulate, a desființat în tot sentința atacată, trimițând cauza 

primei instanţe spre rejudecare. 

18. Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Achitare. Fapta nu este prevăzută de 

legea penală 

 

Cuprins pe materii – Drept penal. Partea generală. Partea specială  
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- Legislatie primară 

Temei de drept - Cod penal 1969, art. 246; Codul de procedură penală, art. 16 alin. 1 lit. b 

teza I; Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016 

 

Raportat la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016, interpretarea 

greşită a unui text de lege stabilind o condiţie negativă sau utilizarea lui greşită ca temei în drept 

pentru respingerea solicitării de autorizare a unei adunări publice de către primar nu pot fi 

considerate acte prin care sunt încălcate atribuţii prevăzute expres într-un act normativ din 

legislaţia primară. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secția penală și pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 820/1.11.2019 

 

Prin decizia penală nr. 820/1.11.2019 a fost admis apelul formulat de inculpatul-apelant X. 

împotriva sentinţei penale nr. 287/9.07.2018 a Judecătoriei Bîrlad, pentru ca, în baza dispoziţiilor 

art. 396 alin. 5 şi ale art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, prin raportare la dispoziţiile 

Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016, Curtea să dispună achitarea inculpatului sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor. 

Prima instanţă a reţinut că fapta inculpatului, primar al mun. A., care, în exercitarea 

funcţiei, a interzis, prin interpretarea în mod defectuos a dispoziţiilor legale, desfăşurarea adunării 

publice la data de 4.04.2013, în intervalul orar 16.00 – 20.00, în faţa Primăriei, notificată de partea 

civilă, faptă prin care a cauzat o vătămare persoanei vătămate prin încălcarea drepturilor la libera 

întrunire şi la libera exprimare, se circumscrie, în principiu, atât obiectiv, cât şi subiectiv, 

infracţiunii de abuz în serviciu prevăzute de art. 246 din Codul penal din 1969, apreciind că 

decizia inculpatului a avut la bază interpretarea în mod defectuos a dispoziţiilor art. 5 alin. 2 din 

Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, potrivit cărora este 

interzisă desfăşurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte, în acelaşi loc şi pe 

aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora. Prima instanţă a reţinut că Decizia nr. 

5804/21.03.2013 emisă de inculpat a fost anulată prin sentinţa civilă nr. 945CA/10.11.2014 a 

Tribunalului Vaslui, definitivă prin decizia penală nr. 649/2015 din 12.05.2015 a Curţii de Apel 

Iaşi, prin care s-a apreciat, în esenţă, că se impunea analizarea fiecărei cereri în parte şi ar fi trebuit 

avut în vedere criteriul momentului depunerii, acordându-se prioritate primei notificări.  

Soluţia de achitare pronunţată de prima instanţă s-a fundamentat însă pe conţinutul concret 

al faptei, care nu prezenta gradul de pericol social al unei infracţiuni, în sensul art. 18 ind. 1 din 

Codul penal anterior, lege penală pe care a reţinut-o mai favorabilă, iar în acest sens, prima 

instanţă a avut în vedere că, potrivit declaraţiilor date de numeroşii martori propuşi prin 

rechizitoriu şi audiaţi la judecata în primă instanţă, fapta nu a afectat substanţial existenţa şi 

funcţionalitatea valorilor sociale ocrotite.  

Prin actul de sesizare s-a reţinut că fapta inculpatului ar fi constat în aplicarea în mod greşit 

a dispoziţiilor art. 5 alin. 2 din Legea nr. 60/1991, prin emiterea avizului negativ la organizarea 

mitingului din 4.04.2013. În considerentele sentinţei apelate prima instanţă a reţinut că fapta ar fi 

fost comisă prin interpretarea greşită a aceloraşi dispoziţii.  

Curtea a considerat că din probatoriul administrat şi, mai cu seamă, din interpretarea 

textului de lege în discuţie rezultă cu destulă claritate că inculpatul, urmare a consultării cu 

membrii comisiei şi mai cu seamă cu secretarul Primăriei, a luat decizia de a refuza autorizarea 
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mitingului şi a invocat ca temei în drept art. 5 alin. 2 din Legea nr. 60/1991, deşi acest text de lege 

nu justifica interzicerea adunării solicitate prin prima notificare înregistrată. Prin urmare, raportat 

la modul în care era incriminată fapta la acel moment, acesta şi-ar fi îndeplinit în mod defectuos o 

atribuţie de serviciu, constând în analizarea şi aprobarea sau respingerea cererilor de acest gen cu 

respectarea dispoziţiilor legale în materia condiţiilor, pozitive sau negative, pentru organizarea şi 

desfăşurarea unor adunări publice.  

Cu toate acestea, raportat la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016, 

publicată în Monitorul Oficial în cursul judecării cauzei, şi care trebuie să îi fie recunoscută ca 

aplicabilă inculpatului câtă vreme îi creează acestuia o situaţie mai favorabilă, Curtea nu a 

considerat că interpretarea greşită a unui text de lege sau utilizarea lui greşită ca temei în drept 

pentru respingerea unei solicitări pot fi considerate acte prin care sunt încălcate atribuţii prevăzute 

expres într-un act normativ din legislaţia primară, în sensul deciziei amintite. Nici procurorul, nici 

prima instanţă nu au indicat anume care atribuţie de serviciu, prevăzută explicit într-o lege, chiar 

completându-se cu un text din legislaţia secundară, ar fi fost încălcată de inculpat. Fireşte că acesta 

ar fi trebuit să analizeze cererile simultane privind data de 4 aprilie 2013 printr-o raportare corectă 

la textul de lege în discuţie, însă acesta nu prevedea o anumită obligaţie pentru autoritatea publică, 

pe care inculpatul să o fi încălcat, şi nici o obligaţie pentru acesta de a admite solicitarea 

înregistrată mai întâi. Textul de lege respectiv este unul cu caracter general, care trasează o 

interdicţie ce depăşeşte cadrul solicitării şi primirii unei autorizaţii de la primarul unei localităţi, 

pentru desfăşurarea unei adunări publice, trebuind fireşte să fie avut în vedere în analiza unei 

astfel de solicitări. Acest text de lege ar fi fost încălcat în situaţia în care ar fi fost admise cel puţin 

două solicitări privind autorizarea unor adunări publice care erau proiectate să se desfăşoare în 

acelaşi timp şi în acelaşi loc. Însă acest text de lege, stabilind o condiţie generală negativă pentru 

orice adunări publice, indiferent dacă sunt autorizate efectiv sau nu, indiferent cine ar avea 

competenţa de a le autoriza, aspect care poate fi dat printr-o reglementare ulterioară şi în 

competenţa altei autorităţi sau a altui factor de decizie, nu poate fi considerat aplicabil doar în 

cadrul în care a acţionat inculpatul şi, cu atât mai puţin, ca stabilind în mod expres, clar şi 

predictibil o atribuţie de serviciu în sarcina acestuia, având drept corespondent obligaţia de 

serviciu în sensul de a-l interpreta corect, în caz contrar urmând a răspunde penal pentru comiterea 

infracţiunii de abuz în serviciu. 

Decizia Curţii Constituţionale este obligatorie inclusiv în cauza de faţă, prin interpretarea 

restrictivă pe care Curtea Constituţională a dat-o sintagmei privind îndeplinirea unui act în mod 

defectuos sfera de incriminare în ce priveşte abuzul în serviciu reducându-se considerabil. 

Considerentele deciziei amintite au plecat în argumentaţia lor tocmai de la caracterul lipsit de 

previzibilitate al incriminării abuzului în serviciu, de natură a face încadrabil ca atare orice act prin 

care atribuţii de serviciu, prevăzute în acte normative primare, secundare sau chiar decurgând din 

acte interne ale unei instituţii, erau încălcate sau îndeplinite defectuos, indiferent dacă acele 

atribuţii erau stabilite explicit şi clar şi dacă în eventualitatea lor consecinţele în planul răspunderii 

penale erau sau nu previzibile subiectului activ. 

 


