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1. Cerere de extrădare. Condiția dublei incriminări a faptei 

Cuprins pe materii: Cooperare judiciară internațională în materie penală 

Indice alfabetic: arestare provizorie în vederea extrădării, notiță roșie, dubla 

incriminare, solicitant de azil, persoană extrădabilă 

Temei de drept: Convenţia Europeană de Extrădare de la Paris Tratatul dintre 

România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, Legea nr. 

302/2004, art. 52 alin. 7, art. 19 lit. b şi 44 alin. 3, art. 38, art. 24 din Legea nr. 302/2004 

 

Cererea de extrădare formulată de Ministerul Justiţiei al Republicii 

Moldova, fundamentată pe încheierea Judecătoriei, prin care persoana urmărită 

a fost anunţată în căutare, în vederea executării unei pedepse de 1 an închisoare, 

aplicată persoanei urmărite X. pentru săvârșirea infracţiunii de „încălcarea 

regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport 
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de către persoana care conduce mijlocul de transport”, prevăzută de art. 264 

alin. 1 din Codul penal al Republicii Moldova, prin sentinţa Judecătoriei Străşeni 

din 29 decembrie 2015, modificată prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 16 

martie 2016 şi a încheierii Judecătoriei Străşeni din 16 aprilie 2017, nu poate fi 

admisă întrucât nu există dubla încriminare a faptelor persoanei extrădabile, 

conform art. 52 alin. 7 din Legea nr. 302/2004.  

Arestare provizorie în vederea extrădării pe baza notiței roșii; lipsa unui 

mandat de arestare; decizie judiciară cu acelaşi efect - încheiere de căutare în 

vederea executării unei pedepse definitiv aplicate. 

Statutul de solicitant de azil împiedică extrădarea, până la soluţionarea 

cererii de azil, însă nu produce nici un efect asupra măsurii arestării provizorii, 

atâta timp cât aceasta a fost dispusă anterior introducerii cererii de azil. 

Dubla incriminare - verificări. Faptă care, conform legislaţiei penale din 

România, necesită condiţionări speciale pentru a fi apreciată ca infracţiune 

(urmare imediată constând într-o gravitate a leziunilor victimei concretizată într-

un număr de zile de îngrijiri medicale, urmărire condiționată de existența unei 

plângeri prealabile).  

La data pronunțării deciziei în recurs (asupra cererii de acordare de 

azilului formulate de persoana solicitată), a încetat calitatea de solicitant de azil 

a persoanei extrădabile, statut care împiedica, de plano, extrădarea, conform 

Legii nr. 122/2006. 

Curtea de Apel Iaşi, Secția penală şi pentru cauze cu minori, sentinţa penală nr. 

3/CJI/14.01.2019 

În baza difuziunii (notiţei roşii) cu nr. de referinţă 30/…/D30/2015 R.M, nr. de 

referinţă a cazului la Secretariatul General INTERPOL 2015/….-1 a Biroului INTERPOL 

Moldova, transmisă la data de 17 iunie 2018, prin Centrul de Cooperare Poliţienească 

Internaţională, Biroul Naţional INTERPOL România, sub nr. …./KV, autoritatea judiciară 

emitentă, Biroul Naţional Central Interpol Moldova, a formulat cerere de arestare provizorie, 

în vederea extrădării, a persoanei urmărite X., cetăţean moldovean, confirmând că în cazul 

arestării va înainta cererea de extrădare a persoanei urmărite, acesta urmând a fi cercetat, în 

Republica Moldova, pentru comiterea la data de 10 decembrie 2014, a infracţiunii de 

încălcarea legislaţiei rutiere, prevăzută de art. 264 alin. 1 din Codul penal al Republicii 

Moldova. 

În cuprinsul notiţei roşii, faptele presupus comise de persoana solicitată X., au fost 

descrise astfel: 

„În data de 10.12.2014, la ora 18.10, cetăţeanul X. conducea un automobil marca 

BMW 525 cu plăcile de înmatriculare XXXX 8XX şi se deplasa pe itinerariul Chişinău-

Ungheni, către oraşul Chișinău, în zona gării oraşului Străşeni, situat la bordul automobilului 

şi, pentru că a încălcat regulile de circulaţie, a pierdut controlul automobilului şi, drept 

urmare, a tamponat pietonul T.C. care traversa strada. Urmare acestui fapt, victima s-a ales cu 

leziuni corporale medii.” S-a arătat că pedeapsa maximă prevăzută de legea penală din 

Republica Moldova pentru aceste infracţiuni este 2 ani privare de libertate. 
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Faptele pentru care a fost judecat se arată că au fost comise la data de 10 decembrie 

2014 şi constituie infracţiuni de încălcarea legislaţiei rutiere, prev. de art. 264 alin. 1 din 

Codul penal al Republicii Moldova. 

S-a comunicat că Tribunalul oraşului Străşeni, Republica Moldova a emis la data de 

02 aprilie 2015 un mandat de arest sau decizie judiciară cu acelaşi efect, nr. 1-…./2015, pe 

numele persoanei extrădabile. 

După identificarea şi reţinerea persoanei urmărite, X., prin ordonanţa nr. 31/2018 din 

data de 17 iunie 2018, ora 21:40, a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, dată în 

dosarul nr. 22…/II/5/2018, la data de 18 iunie 2018, a fost sesizată instanţa cu propunerea de 

arestare provizorie, în caz de urgenţă, prev. de art. 44 din Legea nr. 302/2004 modificată. 

După identificarea persoanei urmărite de instanţă, aceasta a fost informată asupra 

motivului aducerii în faţa completului de judecată, i s-a adus la cunoştinţă conţinutul 

difuziunii înaintate de autoritatea judiciară din Republica Moldova, existenţa mandatului de 

arestare emis de autorităţile din Republica Moldova, descrierea faptelor menţionate în 

difuziune şi încadrarea juridică. Persoana urmărită X. a fost ascultată de instanţă, cele 

declarate fiind consemnate în declaraţia ataşată la dosar.  

Prin încheierea din 18.06.2018, Curtea de Apel Iași a dispus, în baza dispoziţiilor art. 

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

modificată, arestarea provizorie, în caz de urgenţă, a persoanei urmărite X., în vederea 

extrădării, pe o durată de 30 zile, cu începere de la 18 iunie 2018 şi până la 17 iulie 2018, 

inclusiv.  

Verificând asupra îndeplinirii condiţiilor privind arestarea provizorie, în regim de 

urgenţă, în vederea extrădării, Curtea a constatat îndeplinite aceste condiţii, apreciind, 

totodată, necesară arestarea provizorie a persoanei extrădabile X. 

Instanţa a constatat că nicio altă măsură preventivă mai uşoară, nu este posibil a fi 

luată în cauză, în raport de prevederile legale incidente, respectiv art. 44 din Legea nr. 

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

nu este oportună a fi dispusă, având în vedere şi faptul că persoana extrădabilă X. nu este 

cetăţean român şi nu are domiciliul pe teritoriul României, existând riscul de sustragere de la 

procedura cererii de extrădare, neexistând garanţii suficiente pentru a se evita riscul de fugă 

sau sustragere de la executarea cererii de extrădare.  

În adresa către Ministerul Justiţiei - Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară 

de solicitare a obţinerii cererii de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Republica 

Moldova şi a documentaţiei aferente, s-a indicat ca, în cadrul examenului de regularitate, 

conform art. 38 din Legea nr. 302/2004, respectiv verificarea actelor anexate cererii de 

extrădare, conform Convenţiei Europene de extrădare de la Paris, să fie avute în vedere 

date/informaţii suficiente care să poată asigura instanţei analiza art. 2 şi art. 12 din Convenţie, 

în condiţiile în care, din datele care rezultă din difuziune şi hotărârile anexate, persoana 

extrădabilă a fost condamnată de Republica Moldova pentru o faptă care, conform legislaţiei 

penale din România, necesită condiţionări speciale pentru a fi apreciată ca infracţiune. 

Încheierea instanţei a fost atacată de persoana extrădabilă X., rămânând definitivă prin 

decizia penală nr. 645 din data de 29 iunie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin 

respingerea contestaţiei declarată de persoana extrădabilă împotriva încheierii pronunţată de 

Curtea de Apel Iași la data de 18 iunie 2018, care a fost menţinută. 

Pentru termenul de judecată din data de 19 iulie 2018, Parchetul de pe lângă Curtea de 

Apel Iaşi a înaintat instanţei adresa Ministerului Justiţiei cu nr. de referinţă, 54703/2018 din 
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data de 16 iulie 2018, cererea de extrădare nr. 0718YYY din data de 16 iulie 2018 formulată 

de Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, sentinţa Judecătoriei Străşeni din 29 decembrie 

2015, decizia Curţii de Apel Chişinău din 16 martie 2016, certificatul de intrare în vigoare a 

deciziei Curţii de Apel Chișinău din 16 martie 2016, încheierea Judecătoriei Străşeni din 6 

aprilie 2017, decizia Curţii de Apel Chişinău din 15 iunie 2017, încheierea Judecătoriei 

Străşeni din 15 iunie 2016, extrasul din Codul penal al Republicii Moldova, certificatul 

privind apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova. 

Ministerul Justiţiei din România a efectuat controlul de regularitate, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 38 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în 

materie penală republicată şi a constatat că: 

- persoana a cărei extrădare se solicită este cetăţean moldovean; 

- între România şi Republica Moldova se aplică dispoziţiile Convenţiei europene de 

extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957; 

- extrădarea este supusă condiţiilor prevăzute de art. 18-35 din Legea nr. 302/2004; 

- la cererea de extrădare au fost ataşate documentele prevăzute de art. 36 din Legea nr. 

302/2004; 

- nu este incidentă niciuna din limitele acordării cooperării judiciare prevăzute de art. 

3 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 

republicată. 

S-a făcut precizarea că Ministerul Justiţiei a efectuat o consultare, prin mesaj 

electronic, cu reprezentantul autorităţii centrale din Moldova, cu privire la existența unui 

mandat de arestare în cauză, răspunsul furnizat fiind în sensul că din examinarea actelor 

dosarului rezultă că nu există un mandat de arest, însă în baza încheierii Judecătoriei Străşeni 

din 15 iunie 2016, X. a fost anunţat în căutare (respectiv că aceasta constituie temeiurile de 

reţinere al acestuia). 

La data de 19 iulie 2018 a fost audiată persoana urmărită cu privire la cererea de 

extrădare transmisă de autorităţile judiciare din Republica Moldova, răspunsul persoanei 

urmărite fiind consemnat într-un proces-verbal ataşat la dosarul cauzei. În esență acesta s-a 

opus extrădării, făcând opoziție la aceasta. 

În raport de prevederile Convenţiei de la Paris privind extrădarea, Tratatului bilateral 

dintre România şi Republica Moldova, cât şi în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 

modificată, instanţa a solicitat informaţii suplimentare de la autoritățile judiciare din 

Republica Moldova, prin canalele oficiale, prin autorităţile centrale, respectiv Ministerul 

Justiţiei, pentru verificarea tuturor condiţionalităţilor pe cererea de extrădare. 

S-a solicitat Ministerului Justiţiei din România - Direcţia Drept Internaţional şi 

Cooperare Judiciară să acorde sprijinul instanţei în obţinerea următoarelor informaţii 

suplimentare de la autorităţile judiciare din Republica Moldova: 

1. O copie a raportului de expertiză medico-legală nr. 14 din 27 ianuarie 2015, la care 

se face referire atât în sentinţa pronunţată de Judecătoria Străşeni, Republica Moldova (dosar 

nr. 1-211/2018), cât şi în decizia Curţii de Apel Chişinău (dosar nr. 1a-282/16), precum şi 

orice alte acte medicale vizând pe victima T.C., în legătură cu leziunile produse prin acest 

accident de circulaţie, documentele fiind necesare în analiza (care este obligatorie pentru 

instanţa română), de verificare a dublei încriminări, atât în raport de prevederile Convenţiei de 

la Paris privind extrădarea, Tratatului bilateral dintre România şi Republica Moldova, cât şi în 

temeiul dispoziţiilor Legii nr. 302/2004, modificată. 
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S-a făcut precizarea că, în conformitate cu dispoziţiile legii penale române, producerea 

unui accident de circulaţie cu victimă, constituie infracţiune numai în situaţia în care leziunile 

produse acesteia depăşesc 90 de zile de îngrijiri medicale, conform art. 196 alin. 3 cu referire 

la al. 2 şi art. 194 C.pen. român. 

Din considerentele hotărârilor din Republica Moldova situaţia nu este deplin lămurită, 

deoarece se reţine că leziunile cauzate victimei T.C. au necesitat mai mult de 21 de zile de 

îngrijiri medicale, sintagmă care nu lămureşte încriminarea, pe teritoriul României, a unei 

fapte similare. Din acest motiv, instanţa română are nevoie de raportul de expertiză medico-

legală nr. 14 din 27 ianuarie 2015, precum şi alte acte medicale ale victimei, dacă există. 

2. Dacă, conform legislaţiei Republicii Moldova, infracţiunea pentru care a fost 

condamnată persoana extrădabilă, prev. de art. 264 din Codul penal al Republicii Moldova, 

presupune plângerea prealabilă a persoanei vătămate pentru tragerea la răspundere penală; 

solicitarea vine în contextul în care, în România, infracţiunea corespondentă este cu plângere 

prealabilă, astfel că trebuie a se analiza dacă există cadrul legal de constatare a existenţei 

poziţiei persoanei vătămate, în ceea ce priveşte cererea de extrădare. Atât Convenţia de la 

Paris privind extrădarea, cât şi Tratatului bilateral dintre România şi Republica Moldova, 

precum şi Legea nr. 302/2004 prevăd că dacă infracţiunea, în ambele state, este condiţionată 

de plângerea prealabilă pentru tragerea la răspundere penală, este nevoie de punctul de vedere 

al persoanei vătămate, la extrădare. 

3. Urmare a menţiunilor din adresa Ministerului Justiţiei din cererea de extrădare, să se 

comunice dacă încheierea Judecătoriei Străşeni din data de 15 iunie 2016 pronunţată în 

dosarul nr. 21-34/2016, prin care s-a anunţat în căutare X., reprezintă un act echivalent cu un 

mandat de arestare şi care este forţa/valoarea juridică a acestei anunţări în căutare, atâta timp 

cât această încheiere este menţionată ca stând la baza solicitării de extrădare. 

4. Urmare a susţinerilor făcute de apărătorul ales al persoanei extrădabile, s-a solicitat 

ca autorităţile din Republica Moldova să precizeze dacă, până în prezent, operează o lege de 

amnistie (sau alt act de clemenţă) sub incidenţa căruia se află faptele sau persoana 

condamnatului X. şi dacă, acest eventual act de clemenţă, operează de drept sau este necesară 

o cerere din partea condamnatului. În contextul unui răspuns pozitiv, s-a solicitat statului 

solicitant, să comunice dacă subzistă şi se insistă în cererea de extrădare. 

Prin încheierea din 19 iulie 2018, Curtea de Apel Iași, în baza dispoziţiilor art. 43 din 

Legea nr. 302/2004 modificată, a menţinut măsura arestării provizorii, în vederea extrădării, 

luată faţă de persoana extrădabilă X., pe o perioadă de 10 zile. 

Persoana extrădabilă a formulat cerere de azil în România, conform documentelor 

aflate la dosar, care atestă depunerea cererii la data de 22 iunie 2018, ulterior arestării 

provizorii de urgenţă din prezenta cauză. 

Dobândirea ulterioară a calităţii de solicitant de azil, după arestarea provizorie de 

urgenţă, faţă de dispoziţiile art. 19 lit. b şi 44 alin. 3 din Legea nr. 302/2004, nu face nelegală 

măsura dispusă în condiţii legale şi nu atrage revocarea acesteia, de plano. 

Statutul de solicitant de azil împiedică extrădarea, până la soluţionarea cererii de azil, 

însă nu produce nici un efect asupra măsurii arestării provizorii, atâta timp cât aceasta a fost 

dispusă anterior introducerii cererii de azil. 

Într-o analiză mai largă, s-a constatat că persoana extrădabilă nu a produs dovezi care 

să contureze excepţiile de la extrădare privind infracţiunile politice conform art. 3 din 

Convenţie şi art. 65 alin. 1 lit. f şi g din Tratat. Infracţiunea pentru care se cere extrădarea este 
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una de drept comun, respectiv o vătămare corporală ca urmare a unui accident de circulaţie pe 

drumurile publice. 

Pentru termenul de judecată din data de 30.07.2018, autorităţile judiciare din 

Republica Moldova, prin intermediul Ministerului Justiţiei din România, au înaintat la dosarul 

cauzei raportul de expertiză medico-legală nr. 14 din 27.01.2015 întocmit de Ministrul 

Sănătăţii al Republicii Moldova – SMLR Străşeni, în care se face referire la fişa medicală 

7239/2014 privind victima T.C., născută în anul 1952, domiciliat în localitatea Tătărăşti, 

Străşeni, Republica Moldova, instanţa constatând că se impune revenirea cu adresă către 

Ministerul Justiţiei în vederea efectuării de demersuri pentru înaintarea acestei fişe medicale 

de către autorităţile judiciare din Republica Moldova, fişă indicată în raportul de expertiză 

medico-legală nr. 14 din 27.01.2015 întocmit de Ministrul Sănătăţii al Republicii Moldova – 

SMLR Străşeni, cu privire la care există indicii că ar fi emisă de Spitalul din Străşeni, 

Republica Moldova, având în vedere că actele înaintate până în prezent la dosarul cauzei nu 

sunt lămuritoare în aceea ce priveşte localizarea fracturii pe tibie, aspect esenţial în analiza 

(care este obligatorie pentru instanţa română), de verificare a dublei incriminări, atât în raport 

de prevederile Convenţiei de la Paris privind extrădarea, Tratatului bilateral dintre România şi 

Republica Moldova, cât şi în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 302/2004, modificată. 

Totodată, instanţa a emis adresă şi către Centrul Regional de Cazare şi Proceduri 

pentru Solicitanții de Azil Rădăuți, pentru a se comunica data la care a fost înregistrată 

cererea formulată de persoana extrădabilă X., de acordare de azil; ce etape s-au parcurs până 

la acest moment în ceea ce priveşte această cerere; dacă s-a stabilit tipul procedurii – normală 

sau accelerată şi când anume se estimează ca finalizată toată această procedură declanşată, în 

condiţiile în care numitul X. se află în procedură de extrădare cu Republica Moldova.  

În cadrul controlului exercitat de instanţă asupra măsurii preventive, s-a constatat că se 

impune efectuarea de verificări în ceea ce priveşte localizarea fracturii pe tibie, aspect esenţial 

în analiza (care este obligatorie pentru instanţa română) de verificare a dublei încriminări, atât 

în raport de prevederile Convenţiei de la Paris privind extrădarea, Tratatului bilateral dintre 

România şi Republica Moldova, cât şi în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 302/2004, modificată, 

şi că faţă de persoana extrădabilă, X., măsura arestării provizorii a fost dispusă încă din data 

de 18 iunie 2018 (43 de zile), acesta făcând dovada că familia sa locuieşte pe teritoriul 

României, potrivit înscrisurilor depuse la dosarul cauzei. Instanţa a reţinut că, în scopul de a 

asigura prezenţa persoanei extrădabile pe durata derulării procedurii de faţă, vizând 

executarea cererii de extrădare şi prevenirii sustragerii persoanei extrădabile de la executare, 

luând în considerare şi domiciliul din România al familiei acestuia, unde locuieşte permanent, 

necesitatea depunerii de către autorităţile judiciare din Republica Moldova şi de către Centrul 

Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanții de Azil Rădăuți a înscrisurilor solicitate, 

măsura preventivă a controlului judiciar, cu stabilirea obligaţiilor legale este o măsură 

proporţională şi suficientă pentru realizarea scopului prev. de art. 44 din Legea nr. 302/2004 

modificată, raportat la art. 16 din Legea nr. 80/1997 modificată. 

Alegerea măsurii alternative a controlului judiciar, aşa cum s-a arătat mai sus, a fost 

determinată de nevoia asigurării prezenţei persoanei extrădabile la executare, reprezentând 

opţiunea care asigură echilibrul între necesitatea prevenirii sustragerii de la executarea cereri 

de extrădare şi dreptul la liberă mişcare al persoanei solicitate.  

În procesul de identificare a măsurii preventive oportune adoptate, scopului instituit în 

procedura de faţă, instanţa a realizat analiza elementelor care circumstanţiază fapta, persoana, 
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precum şi natura, specificul măsurii provizorii ataşate procedurii de faţă, respectiv 

identificarea şi prinderea unei persoane în baza unei cereri de extrădare.  

În concret, instanţa a reţinut că persoana solicitată nu are antecedente penale, nu a mai 

fost implicată în nicio procedură judiciară până în prezent şi că fapta de care este acuzat de 

autoritățile judiciare din Republica Moldova are un grad mediu de pericol social, apreciat în 

raport de materialitatea faptelor imputate persoanei extrădabile, aşa cum au fost descrise în 

cererea de extrădare, precum şi faţă de intervalul mare de timp de la comiterea presupusei 

fapte până la iniţierea procedurii de faţă.  

În acelaşi timp, în acord cu dispoziţiile interne privind procesul de alegere a măsurilor 

preventive oportune, măsura controlului judiciar apare ca fiind aptă şi suficientă pentru a 

asigura prezenţa persoanei extrădabile la procedura de extrădare, în mod special prin 

obligaţiile impuse care, în cazul nerespectării, vor duce la instituirea celei mai dure forme de 

prevenţie, respectiv arestarea provizorie. 

Astfel, prin încheierea din 30.07.2018, Curtea de Apel Iași, având în vedere că 

temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării provizorii nu mai subzistau la acel 

moment, în baza dispoziţiilor art. 43 alin. 5 din Legea nr. 302/2004, modificată, art. 242 şi art. 

211 şi următoarele din Codul de procedură penală, a dispus înlocuirea măsurii arestării 

provizorii luată faţă de persoana extrădabilă cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o 

durată de 30 de zile, cu începere de la data rămânerii definitive a încheierii.  

Până la rămânerea definitivă a acestei încheieri, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin 

decizia nr. 684/31.07.2018, a admis contestația formulată împotriva încheierii din 19 iulie 

2018 a Curții de Apel Iași și a dispus înlocuirea măsurii arestării provizorii luată faţă de 

persoana extrădabilă cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 30 de zile. 

Autoritățile din Republica Moldova au comunicat copia raportului de expertiză 

medico-legală nr. 14 din 27 ianuarie 2015 și adresa Judecătoriei Strășeni, prin care s-a 

precizat că, în conformitate cu legislația lor națională infracțiunea pentru care a fost 

condamnat cetățeanul X, prevăzută de art. 264 alin. (1) C.pen., nu presupune plângerea 

prealabilă a persoanei vătămate pentru tragerea la răspundere penală. 

În aceeași adresă s-a menționat că încheierea Judecătoriei Străşeni nr. 21-34/2016 din 

15.06.2016 prin care a fost anunţat în căutare X. nu reprezintă un act echivalent cu mandat de 

arestare, însă prin încheierea Judecătoriei Străşeni nr. 21-54/2017 din 06.04.2017 s-a dispus 

anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, stabilite 

condamnatului X. prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 16.03.2016, 

pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 264 alin. (1) C.pen. şi s-a trimis condamnatul 

X. pentru executarea pedepsei neexecutate de 1 an închisoare cu evidenţa termenului din 

momentul reţinerii acestuia. 

S-a mai arătat că în Republica Moldova activează Legea nr. 210 din 29.07.2016 

privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenţei Republicii 

Moldova, sub incidenţa căreia se află fapta săvârşită de condamnatul X., fiind necesară 

cererea din partea condamnatului. 

Cu adresa din 09.08.2018, Inspectoratul General pentru Imigrări - Direcția de Azil și 

Integrare - Centrul Regional Rădăuți a comunicat copia conform cu originalul după hotărârea 

1GI-DAI nr. 3403280/d/BM din 23.07.2018, arătând că dosarul a fost soluţionat în procedură 

ordinară de funcţionarul anume desemnat, care a hotărât respingerea cererii de azil nr. 

3.403.2SQ/PSA din 22.06.2018 formulată de X. 
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Împotriva acestei hotărâri a formulat plângere X., care a fost respinsă de Judecătoria 

Rădăuți prin sentința civilă nr. 3130/3.10.2018, pronunțată în dosarul 4789/285/2018. 

Recursul persoanei extrădabile împotriva acestei sentințe civile a fost anulat ca 

nesemnat prin decizia civilă nr. 34/05.12.2018 a Curții de Apel Suceava. La această dată de 

05.12.2018, când s-a pronunțat decizia în recurs, a încetat calitatea de solicitant de azil a 

persoanei extrădabile, statut care împiedica, de plano, extrădarea, conform Legii 122/2006. 

Având în vedere menţiunile din raportului de expertiză medico-legală nr. 14 din 

27.01.2015 întocmit de Ministrul Sănătăţii al Republicii Moldova – SMLR Străşeni, înaintat 

la dosarul cauzei, în care se face referire la fişa medicală 7239/2014 privind victima T.C., 

instanța a dispus emiterea unei adrese către Ministerul Justiţiei în vederea efectuării de 

demersuri pentru înaintarea acestei fişe medicale de către autorităţile judiciare din Republica 

Moldova, fişă medicală cu privire la care existau indicii că ar fi emisă de Spitalul din Străşeni, 

Republica Moldova, având în vedere că actele înaintate până în prezent la dosarul cauzei nu 

sunt lămuritoare în aceea ce priveşte localizarea fracturii pe tibie, aspect esenţial în analiza 

(care este obligatorie pentru instanţa română), de verificare a dublei încriminări, atât în raport 

de prevederile Convenţiei de la Paris privind extrădarea, Tratatului bilateral dintre România şi 

Republica Moldova, cât şi în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 302/2004, modificată. 

La data de 9.08.2018 s-au înaintat instanței fișa medicală și toate celelalte acte 

medicale ale victimei T.C., înscrisurile acestea, alături de hotărârile judecătorești de 

condamnare fiind înaintate IML Iași, cu solicitarea să se comunica numărul maxim de îngrijiri 

medicale necesare vindecării unei persoane, victimă a unui accident de circulaţie, care a 

suferit leziuni corporale sub formă de fractură închisă a osului tibian pe dreapta, plagă contuză 

a frunţii, pe dreapta, leziuni ce au fost constatate prin raportul de expertiză medico-legală nr. 

14 din 27.01.2015 întocmit de Ministrul Sănătăţii al Republicii Moldova – SMLR Străşeni, în 

baza fişei medicale 7239/2014 privind victima T.C., emisă de Spitalul din Străşeni, Republica 

Moldova, concluzionându-se că reprezintă vătămări corporale medii care provoacă dereglarea 

sănătăţii de lungă durată, mai mult de 21 de zile. 

Astfel cum s-a indicat şi prin adresa emisă de instanţă la data de 17 iulie 2018, 

solicitarea punctului de vedere vine în contextul în care, conform legislaţiei române, 

constituie infracţiunea de „vătămare corporală din culpă”, prev. de art. 196 alin. 2 C.pen., cu 

referire la art. 194 alin. 1 lit. b C.pen., fapta prevăzută la art. 193 C.pen., care a cauzat leziuni 

traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult 

de 90 de zile de îngrijiri medicale. 

În cadrul cererii de extrădare, instanţa română trebuie să verifice dacă faptele sunt 

infracţiuni şi conform legii române, iar actele înaintate până în prezent la dosarul cauzei nu 

sunt lămuritoare în aceea ce priveşte localizarea fracturii pe tibie, aspect esenţial în analiza 

(care este obligatorie pentru instanţa română), de verificare a dublei incriminări, atât în raport 

de prevederile Convenţiei de la Paris privind extrădarea, Tratatului bilateral dintre România şi 

Republica Moldova, cât şi în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 302/2004, modificată. 

S-a precizat, în mod expres, că nu se solicită o expertiză medico-legală în cauză, ci 

doar o analiză a întregii documentaţii, din care să rezulte numărul maxim de îngrijiri medicale 

necesare vindecării unei persoane, victimă a unui accident de circulaţie, care a suferit leziuni 

corporale sub formă de fractură închisă a osului tibian pe dreapta, plagă contuză a frunţii, pe 

dreapta. 

Prin adresa din 23.08.2018, IML Iași a răspuns că din documentele medicale puse la 

dispoziţie şi întocmite pe numele T.C. (Fişa Medicală a Bolnavului de Staţionar nr. 7239 şi 
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Fişele A.T.I.) rezultă că pacientul a fost internat în perioada 10-22.12.2014 cu diagnosticul 

„Fractură închisă diafizară osul tibial pe dreapta cu deplasare. TCC închis. Comoţie cerebrală. 

Plagă contuză pe frunte. Şoc hemoragie. Anemie post-hemoragică acută. Consum de alcool. 

Contuzie gambă stângă". Pe 10.12.2014 a fost în A.T.I., a fost suturată plaga frontală şi s-a 

imobilizat membrul inferior drept. între 11-16.12.2014 s-a practicat tracţiune scheletală 

transcalcaniană pe dreapta. Pe 16.12.2014 se intervine chirurgical practicându-se reducerea 

sângerândă a fragmentelor osului tibial cu broşa centromedulară tijă Kuntscher, sub protecţia 

anesteziei rahidiene. Sunt consemnate la evoluţie datele de 19.12 şi 22.12.2014, cu referiri 

asupra stării pacientului. În documentele medicale puse la dispoziţie nu sunt consemnate date 

cu privire la imobilizarea membrului inferior drept după intervenţia chirurgicală, timpul cât nu 

se permite călcarea cu membrul inferior drept sau alte recomandări ce se fac la externare. Se 

arată că în literatura de specialitate acest tip de fractură, fractura diafizei tibiale cu deplasare, 

poate fi tratată: conservator, după reducerea ortopedică, aplică imobilizare în aparat ghipsat 

cruro-pedios timp de două luni şi apoi în a treia lună acesta este înlocuit cu o cizmă ghipsată, 

cu genunchiul liber, bolnavul începând să meargă în cârje, cu sprijin progresiv pe membrul 

inferior fracturat. În acest tip de tratament timpul teoretic de îngrijiri medicale, dacă nu survin 

complicaţii, este de 130-135 zile (timp ce include imobilizarea ghipsată şi recuperarea 

funcţională); chirurgical, la care după intervenţia chirurgicală cu osteosinteză, se aplică aparat 

ghipsat pentru 2-6 săptămâni. Timpul teoretic de îngrijiri medicale în acest caz, dacă nu 

survin complicaţii, este de 60-65 de zile (timp ce include spitalizarea cu intervenţia 

chirurgicală, imobilizarea ghipsată şi recuperarea funcţională). La cazul la care facem referire 

s-a practicat tratamentul chirurgical, însă în documentele medicale puse la dispoziţie nu se 

menţionează imobilizarea ghipsată după operaţie şi nici nu sunt consemnate recomandări la 

externare (fişă medicală incompletă).  

Aprecieri asupra numărului final de zile de îngrijiri medicale necesare pentru 

vindecarea unei fracturi, precum este cea suferită de pacient în cazul de faţă, se pot face atunci 

când sunt puse la dispoziţie documentele medicale ce includ recomandările medicului curant 

după tratamentul aplicat, documente medicale care să urmărească evoluţia leziunii (dacă a fost 

respectate recomandările, dacă au apărut complicaţii) şi aprecierea stăm actuale a leziunii prin 

examinarea pacientului. 

Față de această ultimă precizare s-a revenit cu adresă către autoritățile din Republica 

Moldova prin care s-a solicitat să fie furnizate toate înscrisurile privitoare la victima T.C., 

datele, elementele, care sunt necesare pentru a putea stabili dacă faptele pentru care a fost 

judecat şi condamnat cetăţeanul moldovean X. reprezintă infracţiune pe teritoriul României. 

În reglementarea penală din România, un accident de circulaţie cu victime, constituie 

infracţiune dacă leziunile produse victimei depăşesc 90 de zile de îngrijiri medicale.  

Elementele extrase din documentaţia înaintată în solicitarea de extrădare, respectiv 

hotărârile judecătoreşti, documentele medicale care au fost transmise ca urmare a solicitării 

iniţiale de informaţii suplimentare, corelate cu verificările dispuse de instanţa română la 

Institutul de Medicină Legală Iaşi, nu constituie suficiente date care să plaseze numărul de 

zile de îngrijiri medicale, fie sub 90 de zile, fie peste 90 de zile de îngrijiri medicale. 

În acest sens, s-a înaintat documentaţia care a fost transmisă de autoritatea judiciară 

din Republica Moldova, precum şi adresele de la Institutul de Medicină Legală Iaşi care 

constituie răspunsurile la solicitările instanţei. 

S-a solicitat, în acelaşi scop, să se aibă în vedere menţiunile din adresa Institutul de 

Medicină Legală Iaşi, nr. 19023 din 21.08.2018, referitoare la faptul că fişa medicală a 
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victimei pare să fie incompletă şi că din această perspectivă apare ca fiind necesară 

comunicarea completă a documentele medicale ale victimei, oricare ar fi acestea, şi scrisoarea 

medicală şi biletul de externare al acesteia. Aceste ultime documente ar putea conţine date 

care să sprijine instanţa română în analiza dublei incriminări. 

Având în vedere că persoana extrădabilă X. a depus la dosar o cerere din care rezultă 

că s-a adresat autorităţilor judiciare din Republica Moldova pentru constatarea amnistiei, s-a 

solicitat ca, pe canale oficiale, să se comunice dacă s-a formulat o astfel de cerere, iar în caz 

afirmativ să se comunice stadiul soluționării acesteia. 

Din demersul depus la dosar, în acest sens, de persoana extrădabilă, rezultă că această 

solicitare a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Străşeni, Republica Moldova, sub nr. 4921 

din data de 27.07.2018.  

La data de 05.10.2018, pe canale oficiale, a fost înaintată scrisoarea Judecătoriei 

Strășeni, din care rezultă că nu există alte acte medicale ale victimei T.C., toate înscrisurile 

medicale existente fiind deja comunicate anterior, respectiv copia raportului de expertiză 

medico-legală nr. 14 din 27.01.2015 şi copia fişei medicale a bolnavului de staţionar nr. 7239 

T.C. Alte probe despre vătămările corporale ale cetățeanului T.C. la materialele dosarului 

penal de învinuire a cetățeanului X. nu sunt anexate. S-a mai arătat că persoana extrădabilă a 

depus cerere privind aplicarea amnistiei, în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea 

independenţei Republicii Moldova, pe Decizia Curţii de Apel Chişinău din 16.03.2016, care a 

fost înregistrată la data de 27.07.2018. 

Din comunicările ulterioare a rezultat că prin încheierea din 1 noiembrie 2018 

Judecătoria Strășeni a respins cererea persoanei extrădabile privind amnistia. 

Se constată că Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, prin cererea înregistrată sub 

nr. 0718395 din data de 16 iulie 2018, a solicitat extrădarea persoanei urmărite X., în vederea 

executării sentinţei Judecătoriei Străşeni din 29 decembrie 2015, modificată prin decizia 

Curţii de Apel Chişinău din 16 martie 2016 şi a încheierii Judecătoriei Străşeni din 06 aprilie 

2017. 

Se arătată în cererea de extrădare că prin sentinţa Judecătoriei Străşeni din 29 

decembrie 2015, modificată prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 16 martie 2016, X. a fost 

condamnat la un an privaţiune de libertate, pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 264 alin. 

1 din Codul penal al Republicii Moldova, descrisă astfel în Sentinţa Judecătoriei Străşeni din 

29 decembrie 2015, reluată în decizia Curţii de Apel Chişinău din 16 martie 2016: „Inculpatul 

X, la 10.12.2014, în jurul orei 18.10, deţinând permisul de conducere categoriile B) şi C), 

conducând automobilul de model „BMW 525” cu n/î LV AH 827, pe traseul Chişinău-

Ungheni, direcţia de deplasare spre mun. Chişinău, ajungând în apropierea gării autor din oraş 

Străşeni, amplasată pe marginea aceluiaşi traseu, partea dreaptă direcţiei sale de deplasare, 

ignorând prevederile punctului 45 subpunct 1) al RCR în temeiul căruia „conducătorul trebuie 

să conducă vehiculul în conformitate cu limita de viteză stabilită, ţinând permanent seama de 

următorii factori: a) starea psihofiziologică ce influenţează atenţia şi reacţia, b) dexteritatea în 

conducere ce i-ar permite să prevadă situaţiile periculoase, d) situaţia rutieră… şi subpunctul 

2) al aceluiaşi punct, în temeiul căruia „în cazul în care, în limita vizibilităţii apar obstacole 

care pot fi observate de conducător el trebuie să reducă viteza sau chiar să oprească, pentru a 

nu pune în pericol siguranța traficului”, fără a reduce din viteză a tamponat cu partea faţă-

dreaptă a automobilului ce-l conducea pietonul T.C., care traversa acelaşi traseu din partea 

stângă spre dreapta, direcţia de deplasare spre mun. Chişinău. În rezultatul tamponării, 

pietonului T.C. i-au fost cauzate leziuni corporale sub formă de fractură închisă a osului tibian 
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pe dreapta, plagă contuză a frunţii pe dreapta, leziuni corporale care conform raportului de 

expertiză medico-legală nr. 14 terminat la 27 ianuarie 2015 s-au format sub acţiunea 

traumatică a unui corp contondent, posibil în timpul şi circumstanţele indicate şi se califică ca 

vătămări corporale medii.” 

Sentinţa Judecătoriei Străşeni din 29 decembrie 2015 a fost modificată prin decizia 

Curţii de Apel Chişinău din 16 martie 2016, în sensul că executarea pedepsei de 1 an 

închisoare aplicată persoanei extrădabile X., pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 264 

alin. 1 din Codul penal al Republicii Moldova, în temeiul dispoziţiilor art. 90 din Codul penal 

al Republicii Moldova, a fost suspendată condiţionat, pe un termen de probă de 1 an. 

Prin încheierea din 15.06.2016 Judecătoria Străşeni l-a anunțat în căutare pe X., iar 

ulterior, la data de 6 aprilie 2017, Judecătoria Străşeni a adoptat încheierea de anulare a 

condamnării cu suspendare condiţionată a executării pedepsei stabilită lui X., cu trimiterea 

condamnatului X. pentru executarea pedepsei neexecutate de 1 an privațiune de libertate. Prin 

decizia din 15.06.2017 Curtea de Apel Chișinău a respins ca nefondat recursul condamnatului 

X. împotriva încheierii din 6 aprilie 2017 a Judecătoriei Străşeni. 

Ministerul Justiţiei din România a efectuat o consultare, prin mesaj electronic, cu 

reprezentantul autorităţii centrale din Moldova, cu privire la existența unui mandat de arestare 

în cauză, răspunsul furnizat fiind în sensul că, din examinarea actelor dosarului, rezultă că nu 

există un mandat de arest, însă în baza încheierii Judecătoriei Străşeni din 15 iunie 2016, X. a 

fost anunţat în căutare (respectiv că aceasta constituie temeiurile de reţinere al acestuia). 

Cu privire la legislația incidentă și în aprecierea existenței încriminării conform legii 

din România, Curtea de Apel Iași constată următoarele: 

Conform art. 24 din Legea 302/2004, denumit marginal - Dubla incriminare: 

„(1) Extrădarea poate fi admisă numai dacă fapta pentru care este suspectată sau 

acuzată ori a fost condamnată persoana a cărei extrădare se solicită este prevăzută ca 

infracţiune atât de legea statului solicitant, cât şi de legea română. 

(2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), extrădarea poate fi acordată şi dacă fapta 

respectivă nu este prevăzută de legea română, dacă pentru această faptă este exclusă cerinţa 

dublei incriminări printr-o convenţie internaţională la care România este parte. 

(3) Diferenţele existente între calificarea juridică şi denumirea dată aceleiaşi 

infracţiuni de legile celor două state nu prezintă relevanţă, dacă prin convenţie internaţională 

sau, în lipsa acesteia, prin declaraţie de reciprocitate nu se prevede altfel.” 

Convenţia Europeană de Extrădare de la Paris, din 1957, a fost ratificată de România 

prin Legea nr. 80/09.05.1997, intrând în vigoare la 14 mai 1997. 

Republica Moldova a ratificat aceeaşi Convenţie prin Hotărârea Parlamentului 

Republicii Moldova nr. 1183–XIII din 14 mai 1997, intrând în vigoare la aceeaşi dată. 

Aşadar, pentru ambele state, Convenţia Europeană de Extrădare a intrat în vigoare la 

14 mai 1997. 

Între România şi Republica Moldova este încheiat un tratat bilateral privind asistenţa 

juridică în materie civilă şi penală, ratificat de România prin Legea nr. 177/1997, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 310/13.11.1997 şi de Republica Moldova prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 1018-XIII din 03.12.1996, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 81/785 din 26.12.1996. 

Acest tratat cuprinde în Cap. II dispoziţii privind extrădarea, reglementate în art. 64-

80. 
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Între cele două state, cu privire la extrădare, sunt aplicabile două instrumente, unul cu 

vocaţie universală, respectiv Convenţia Europeană de Extrădare de la Paris şi unul bilateral 

interstatal, respectiv Tratatul dintre România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică 

în materie civilă şi penală, care nu a fost nedenunţat până în prezent, conf. art. 100 din Tratat. 

Coexistenţa celor două instrumente juridice în materia extrădării este susţinută de art. 

28 alin. 2 din Convenţie, atâta timp cât tratatul bilateral dintre România şi Republica 

Moldova, ratificat ulterior Convenţiei de către România, instituie completări ale acesteia 

pentru înlesnirea aplicării principiilor din Convenţie. 

Punctual, în domeniul dublei încriminări, la care Convenţia face trimitere prin 

reglementările din art. 2, din care rezultă expres că dau loc la extrădare faptele pedepsite de 

legile părţii solicitante şi ale părţii solicitate în anumite condiţii privind cuantumul pedepselor 

prevăzute de lege sau aplicate (deci faptele trebuie să fie recunoscute ca infracţiuni pe 

teritoriul ambelor state, pentru că numai în acest mod pot fi sancţionate cu pedepse, măsuri de 

siguranţă privative de libertate), Tratatul bilateral dintre România şi Republica Moldova, cu 

respectarea art. 28 din Convenţie completează dispoziţiile acesteia pentru înlesnirea aplicării 

principiilor Convenţiei, sens în care prevede în cuprinsul art. 64, denumit marginal „obligaţia 

extrădării”, principiul dublei încriminări, menţionând în aliniatul 2 că „extrădarea se admite 

numai dacă fapta care face obiectul cererii de extrădare constituire infracţiune potrivit legilor 

ambelor părţi contractuale”, iar alin. 4 stabileşte că aprecierea infracţiunii ca fiind pedepsită 

de legile ambelor părţi contractante nu este condiţionată de împrejurarea că legile părţilor 

contractante înscriu fapta în aceeaşi categorie de infracţiuni sau o denumesc prin aceeaşi 

terminologie. 

Cum Convenţia Europeană de Extrădare de la Paris din 1957, prevede expres dubla 

incriminare, prin reglementarea din art. 2, nu sunt incidente prevederile art. 24 alin. 2 din 

Legea 302/2004. 

În concluzie, fapta pentru care persoana extrădabilă a fost condamnată pe teritoriul 

Republicii Moldova, încadrată conform legii statului solicitant în infracţiunea prevăzută la art. 

264 alin. 1 din Codul penal al Republicii Moldova, formal şi în acord cu aliniatul 4 al art. 64 

sus citat, poate fi analizată, conform legislaţiei României, sub aspectul infracţiunii de 

„vătămare corporală din culpă” prevăzută de art. 196 alin. 3 C.pen. cu referire la alin. 2 al art. 

196 C.pen. şi art. 194 alin. 1 C.pen.. 

Din înscrisurile comunicate de Republica Moldova, respectiv hotărârile judecătoreşti 

de condamnare, actele medicale ale victimei, rezultă că aceasta, urmare a accidentului de 

circulaţie, a necesitat pentru vindecare mai mult de 21 de zile de îngrijiri medicale. 

Conform Codului penal din România, pentru a exista infracţiunea de vătămare 

corporală din culpă, prevăzută de art. 196 alin. 3 C.pen., cu referire la alin. 2 al art. 196 C.pen. 

şi art. 194 alin. 1 C.pen., victima trebuie să necesite mai mult de 90 de zile de îngrijiri 

medicale pentru vindecare. 

Adresa I.M.L. Iaşi din 23.08.2018 este lămuritoare în această direcţie, în sensul că 

timpul teoretic de îngrijiri medicale în acest caz, dacă nu survin complicaţii, este de 60-65 de 

zile (timp ce include spitalizarea cu intervenţia chirurgicală, imobilizarea ghipsată şi 

recuperarea funcţională). S-a reținut că, în cazul de față, s-a practicat tratamentul chirurgical, 

însă în documentele medicale puse la dispoziţie nu se menţionează imobilizarea ghipsată după 

operaţie şi nici nu sunt consemnate recomandări la externare (fişă medicală incompletă).  
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Aşadar, în raport de aceste constatări, privind numărul de zile de îngrijiri medicale 

necesare vindecării victimei, se constată că nu există dubla încriminare a faptelor persoanei 

extrădabile, deoarece acestea nu constituie infracţiune conform legislaţiei române. 

Conform art. 52 alin. 7 din Legea 302/2004, Curtea, constatând că nu sunt îndeplinite 

condiţiile pentru extrădare, respinge cererea de extrădare a numitului X., formulată de 

Republica Moldova pentru executarea pedepsei de 1 an închisoare, aplicată pentru săvârşirea 

infracţiunii de „încălcare a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 

de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport”, prevăzută de art. 264 alin. 

1 C.pen. al Republicii Moldova, prin sentinţa Judecătoriei Străşeni din 29.12.2015, modificată 

prin decizia penală a Curţii de Apel Chişinău din 16.03.2016 şi încheierea Judecătoriei 

Străşeni din 06.04.2017. 

Curtea de apel constată că persoana extrădabilă se află sub imperiul măsurii 

controlului judiciar, menţinută până la data de 26.01.2019, inclusiv. 

În raport de soluția asupra cererii de extrădare, revocă măsura controlului judiciar, 

dispusă în vederea extrădării, faţă de persoana extrădabilă X., prin decizia nr. 684/31.07.2018 

a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Deoarece, conform art. 52 alin. 9 din Legea nr. 302/2004, contestaţia depusă împotriva 

hotărârii prin care s-a respins cererea de extrădare este suspensivă de executare, măsura 

revocării controlului judiciar devine executorie la data rămânerii definitive a hotărârii în speță. 

2. Natura recidivei ca urmare a recalculării restului rămas neexecutat din pedeapsa 

din a cărei executare a fost dispusă liberarea condiţionată  

Cuprins pe materii: Drept penal  

Indice alfabetic: rest rămas neexecutat, revocare liberare, recidivă postcondamnatorie, 

recidivă postexecutorie 

Temei de drept: art. 43 C.pen., art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, Decizia nr. 

15/26.09.2018 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept în materie penală 

În ceea ce privește natura recidivei, în raport cu restul de pedeapsă rămas 

neexecutat din pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală 

nr. 1476/16.05.2013 a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin decizia penală nr. 

985/27.09.2013 a Curţii de Apel Iaşi pentru săvârșirea infracţiunilor de furt 

calificat şi tâlhărie calificată, arestat la data de 25.02.2013 şi liberat la data de 

20.09.2016, se constată că aceasta trebuie analizată din perspectiva Deciziei nr. 

15/26.09.2018 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 975/19.11.2018. 

În aceste condiții, pedeapsa anterioară de 5 ani şi 6 luni închisoare, ce 

constituie prim termen al recidivei, se impune a fi considerată ca executată 

înainte de data avută în vedere de prima instanță (23.08.2018) și înainte de data 

săvârșirii infracțiunii (1.05.2018). Astfel, în sarcina inculpatului se impune a fi 

reținută recidiva postexecutorie și nu postcondamnatorie, aspect pus în discuție în 

fața instanței de apel, dar care însă nu conduce la o schimbare a încadrării 

juridice în sensul art. 386 C.proc.pen., ambele tipuri de recidivă fiind prevăzute 

de art. 41 alin. (1) C.pen., dispoziţie legală reţinută de prima instanţă. 
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Curtea apreciază că, deşi nu intervine o schimbare a încadrării juridice, se 

impune înlăturarea dispoziției de condamnare și a pedepselor aplicate de prima 

instanţă având în vedere că, urmare a aplicării art. 43 alin. (5) C.pen., limitele 

legale ale pedepsei principale ce poate fi aplicată inculpatului se modifică, 

urmând a se dispune condamnarea acestuia pentru aceeaşi infracţiune, dar cu 

reţinerea dispoziţiilor care stabilesc modul de calcul al pedepsei în cazul recidivei 

postexecutorii. 

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

19/23.01.2019 

Prin sentinţa penală nr. 2884/2018 din 02.11.2018, pronunţată de Judecătoria Iaşi, s-au 

hotărât următoarele: 

„În baza dispozițiilor art. 396 alin. 10 C.proc.pen. condamnă inculpatul X la 1 an 

închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „ultraj”, prevăzută şi pedepsită de art. 257 alin. 1 şi 

alin. 4 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. şi cu trimitere la art. 206 C.pen. şi art. 79 alin. 

3 C.pen., cu executare în regim privativ de libertate. 

În baza art. 67 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi h C.pen. stabilește pedeapsa 

complementară a interzicerii exercițiului drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în 

orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat 

şi dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme pe o durată de 2 ani. 

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi h C.pen. stabilește pedeapsa 

accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice 

alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat şi 

dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme. 

În baza dispozițiilor art. 43 alin. 1 C.pen., pedeapsa stabilită pentru prezenta 

infracţiune se adaugă restului de pedeapsă rămas neexecutat de 702 zile, din pedeapsa de 5 ani 

şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1476/16.05.2013 a Judecătoriei Iaşi, 

definitivă prin decizia penală nr. 985/27.09.2013 a Curţii de Apel Iaşi pentru săvârșirea 

infracţiunilor de furt calificat şi tâlhărie calificată, arestat la data de 25.02.2013 şi liberat la 

data de 20.09.2016, pedeapsa rezultantă de executat pentru inculpatul X fiind de 1 an şi 702 

zile închisoare, cu executare în regim privativ de libertate. 

În baza dispozițiilor art. 45 alin. 3 lit. b C.pen. aplică inculpatului X pedeapsa 

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

C.pen. pe o perioadă de 2 ani, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice 

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

dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, pedeapsă ce se execută conform 

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

În baza disp. art. 45 alin. 5 C.pen. aplică inculpatului X, pe lângă pedeapsa principală 

rezultantă, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 

lit. a, b şi h C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii 

publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a 

deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, pedeapsă ce se execută până la executarea sau 

considerarea ca executată a pedepsei principale. 

În baza dispozițiilor art. 399 alin. 1 C.proc.pen. menţine măsura preventivă a arestului 

dispusă faţă de inculpatul P.I.N (…) şi în baza dispozițiilor art. 72 alin. 1 C.pen. scade din 
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durata pedepsei închisorii pronunţată, perioada reţinerii şi arestării preventive, respectiv de la 

data de 02.05.2018 la zi. 

În baza dispozițiilor art. 397 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 C.proc.pen. constată că partea 

vătămată S.A.I., domiciliat în XXXXXX nu a formulat pretenţii civile. 

În baza dispozițiilor art. 112 alin. 1 lit. b C.pen. dispune confiscarea unei sape cu 

coadă de cca 1, 7 m şi a unui topor cu coadă de 1 m, folosite de inculpat la săvârșirea 

infracţiunii şi aflate în camera de corpuri delicte a Secţiei 4 Poliţie Rurală M., conform 

dovezii seria/Nr. IS/H-754457/08.06.2018. 

În baza dispozițiilor art. 272 alin. 1 şi art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatul X 

să achite suma de 800 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.” 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:  

„Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi realizat în dosarul penal 

nr. 5616/P/2018 din data de 23.05.2018 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului X 

pentru săvârșirea infracţiunii de „ultraj” prev. de art. 257 alin. 1 şi alin. 4 C.pen., cu aplicarea 

art. 41 alin. 1 C.pen., reținându-se în sarcina inculpatului X aceea că în seara zilei de 

1.05.2018, fiind înarmat cu un topor şi o sapă, în timp ce se afla în faţa locuinţei numitei P.I., 

din satul şi comuna XXXXX, l-a ameninţat cu moartea pe agentul de poliţie S.A.I., din cadrul 

Postului de Poliţie XXXXX, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fapt în urma căruia 

lucrătorul de poliţie a fost nevoit să folosească armamentul din dotare pentru a-l determina să 

înceteze. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi sub nr. 15002/245/24.05 .2018, şi 

datorită noilor dispoziţii legale intrate în vigoare la data de 01.02.2014 instanţa a aplicat 

regulile de procedură prevăzute în noul cod, şi anume:dispoziţiile art. 342-348 C.proc.pen. 

privind procedura camerei preliminare în cuprinsul căreia instanţa a pronunţat încheierea de 

cameră preliminară în data de 31.07.2018 prin care a fost constatată legalitatea sesizării 

instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor în cursul urmăririi penale şi a fost 

stabilit prim termen de judecată în data de 18.09.2018 şi disp. art. 371-390 C.proc.pen. privind 

procedura desfăşurării judecării cauzelor constând în aducerea la cunoştinţă a învinuirii, 

procedura în cazul recunoaşterii învinuirii, audierea inculpatului, a martorilor, prezentarea 

mijloacelor de probă, schimbarea încadrării juridice şi terminarea cercetării judecătoreşti, şi 

de asemenea s-a raportat la prevederile art. 6 din CEDO ce garantează dreptul la un proces 

echitabil, în virtutea respectării principiilor prevăzute de Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului.(conform căruia orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod 

public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, 

instituită de lege, care va hotărî asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală 

îndreptate împotriva sa. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată 

până ce vinovăţia va fi legal stabilită.). De asemenea, inculpatul X fiind arestat preventiv încă 

din cursul urmăririi penale(mandat de arestare preventivă nr. 55/U/03.05.2018 emis de 

Judecătoria Iaşi, conform încheierii din camera de consiliu nr. 105 MPP/03.05.2018 - dosar 

nr. 12778/245/2018), instanţa a verificat din punct de vedere al legalităţii şi temeiniciei 

măsura preventivă a arestului o dată la 30, respectiv 60 zile. 

În cursul cercetării judecătoreşti la termenul de judecată din data de 18.10.2018 

inculpatul X, asistat de apărător ales, a precizat că doreşte să recunoască săvârșirea faptei, 

sens în care instanţa a luat declaraţie inculpatului în care acesta a precizat că doreşte să se 

prevaleze de procedura recunoaşterii învinuirii, respectiv recunoaşte săvârșirea faptei aşa cum 

este descrisă în actul de sesizare şi doreşte ca judecata sa să aibă loc pe baza probelor 
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administrate în cursul urmăririi penale. Instanţa a pus în discuţie această solicitare a 

inculpatului, care în baza dispozițiilor art. 374 alin. 4 cu referire la art. 375 alin. 1 C.proc.pen. 

a fost admisă, apreciind că în cauză este aplicabilă procedura recunoaşterii învinuirii reţinută 

în favoarea inculpatului X. 

Faţă de acest aspect legal, instanţa s-a raportat la probatoriul administrat în cursul 

urmăririi penale constând în: proces-verbal de sesizare din oficiu întocmit de procuror, 

proces-verbal de sesizare din oficiu întocmite de organele de poliţie, raportul întocmit de 

agentul de poliţie S.A.I., procesul-verbal de constatare întocmit de agentul de poliţie S.A.I., 

proces-verbal de cercetare la faţa locului, fişa de intervenţie la eveniment, graficul din care 

rezultă că persoana vătămată se afla la momentul incidentului în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, declaraţia persoanei vătămate S.A.I., declaraţiile martorilor M. C., D.I., B.T.G., P.I. 

şi B.I.S., iar situaţia de fapt reţinută de instanţă constă în aceea că în seara zilei de 1.05.2018 

agentul de poliţie S.A.I., în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu în sediul 

Postului de Poliţie XXXXX, a fost sesizat prin SNAU 112 de către numitul C.C., din satul 

XXXXX, cu privire la faptul că fiica sa în vârstă de 11 ani a fost lovită cu palma peste faţă de 

către consăteanul său B.M.. În timp ce deplasa spre locul faptei, aflându-se pe raza satului şi 

comunei XXXXX, agentul de poliţie S.A.I. a fost apelat pe telefonul personal de către 

dispecerat prin SNAU 112 şi i s-a comunicat faptul că numitul C.C. a revenit şi a declarat că 

nu mai era necesară intervenţia organelor de poliţie, întrucât s-a împăcat cu persoana 

reclamată. 

În jurul orelor 20,37 agentul de poliţie S.A.I. a fost sesizat prin SNAU 112 de către 

numitul B.I.S. despre faptul că în timp ce se afla la locuinţa numitei P.I., din satul şi comuna 

XXXXX, a fost lovit de mai multe ori cu o bâtă peste corp de către numitul X din satul 

XXXXXX. Întrucât se afla în satul T., agentul de poliţie S.A.I. a preluat apelul şi s-a deplasat 

la locuinţa numitului C.C., unde se refugiase numitul B.I.S. în urma agresiunii exercitate 

asupra sa. Lucrătorul de poliţie i-a cerut acestuia să prezinte un act de identitate, însă numitul 

B.I.S. i-a răspuns că toate actele sale rămăseseră la locuinţa numitei P.I. şi îi era frică să 

meargă să le ia. Împreună cu numitul B.I.S., agentul de poliţie S.A.I. s-a deplasat la locuinţa 

numitei P.I., unde se afla inculpatul X, care era în stare de ebrietate şi se manifesta agresiv 

verbal. Lucrătorul de poliţie i-a cerut numitei P.I. să aducă actele numitului B.I.S., iar aceasta 

s-a conformat. 

În continuare, agentul de poliţie S.A.I. i-a cerut inculpatul X să se legitimeze, însă 

acesta a refuzat, spunând că nu vorbeşte cu miliţienii. Întrucât inculpatul continua să se 

manifeste violent, agentul de poliţie S.A.I. s-a deplasat la autospeciala de poliţie pentru a-l 

apela pe agentul şef de poliţie C.A., care era în serviciul de patrulare şi a-i cere sprijinul. 

Inculpatul X, observând că lucrătorul de poliţie ieşise din curte, a început să-l 

ameninţe pe numitul B.I.S., afirmând că îl va prinde şi îl va omorî. Agentul de poliţie S.A.I. i-

a atras atenţia inculpatului X, spunându-i să se liniştească şi că nu este bine ceea ce face, 

moment în care inculpatul a luat un topor în mână şi a început să-i adreseze poliţistului 

expresii jignitoare şi ameninţări, spunând: „Ce, eşti şi tu miliţian? Vrei să mă arestezi? Te 

omor, (…)! Hai, intră în curte că-ţi tai gâtul!” 

Întrucât îi era frică pentru viaţa şi integritatea sa corporală, agentul de poliţie S.A.I. s-a 

retras spre stâlpul de iluminat de pe marginea străzii şi din nou i-a solicitat inculpatului X să 

se liniştească. Văzând că acesta din urmă ieşise din curte şi intenţiona să plece de la faţa 

locului, agentul de poliţie S.A.I. s-a îndreptat spre autospeciala din dotare. În acel moment, 

inculpatul X a luat o piatră în mână şi l-a ameninţat pe lucrătorul de poliţie, spunându-i că o 



18 

 

va arunca spre el. Imediat după aceea, inculpatul X a intrat în curte şi a luat în mână o sapă, 

alergând apoi spre agentul de poliţie S.A.I., spunând: „Ce măi miliţianule, mă arestezi tu pe 

mine? Ştiu că mă duc din nou la puşcărie, dar o să ies de acolo şi o să te omor. Hai în curte că 

îţi tai gâtul! În timp ce profera aceste ameninţări inculpatul X se îndrepta spre agentul de 

poliţie S.A.I., intenţionând să-l lovească, motiv pentru care acesta din urmă a scos pistolul din 

dotare şi a efectuat un foc de avertisment în plan vertical, moment în care inculpatul X s-a 

speriat şi a căzut din picioare, apoi s-a ridicat şi s-a retras în curtea locuinţei numitei P.I., de 

unde i s-a adresat poliţistului spunând: „Hai, trage şi în spate, miliţianule!”  

În continuare, inculpatul X a mers în spatele casei numitei P.I., unde s-a ascuns. 

Întrucât se temea pentru viaţa sa, agentul de poliţie S.A.I. nu a mai intrat după inculpat ci l-a 

aşteptat să vină pe agentul şef C.A. şi împreună cu acesta a pătruns, cu acordul proprietarei, în 

curte, pentru a-l depista pe inculpatul X, însă nu l-au mai găsit deoarece acesta a fugit prin 

grădina din spatele casei şi s-a ascuns, rămânând în acel loc până în dimineaţa zilei următoare. 

La momentul incidentului agentul de poliţie S.A.I. se afla în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, fiind planificat să efectueze patrularea pe raza de competenţă teritorială a Secţiei 4 

Poliţie Rurală M., jud. Iaşi, aspect ce rezultă din procesul-verbal de sesizare din oficiu, aflat la 

fila 7 din dosar şi copia planificării serviciilor, aflată la dosar. 

Fiind evidenţiate trăsăturile esenţiale ale infracţiunii aşa cum sunt acestea definite de 

art. 15 alin. 1 C.pen., respectiv faptă prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăţie 

(prevăzută în dispoziţiile art. 16 C.pen., respectiv inculpatul a prevăzut rezultatul faptelor sale, 

urmărind producerea lui prin săvârșirea acelor fapte), nejustificată şi imputabilă persoanei 

care a săvârșit-o, instanţa a reţinut în sarcina inculpatului X aceea că în seara zilei de 

1.05.2018, fiind înarmat cu un topor şi o sapă, în timp ce se afla în faţa locuinţei numitei P.I., 

din satul şi comuna XXXXX, l-a ameninţat cu moartea pe agentul de poliţie S.A.I., din cadrul 

Postului de Poliţie XXXXX, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fapt în urma căruia 

lucrătorul de poliţie a fost nevoit să folosească armamentul din dotare pentru a-l determina să 

înceteze, fiind realizate astfel infracţiunea de „ultraj” prev. de art. 257 alin. 1 şi alin. 4 C.pen., 

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

Astfel se va condamna inculpatul X la o pedeapsă legală prevăzută în limitele textului 

de incriminare, avându-se în vedere dispoziţiile art. 74 C.pen. ce stabilesc criteriile generale 

de individualizare a pedepsei, şi anume: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, 

precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi 

gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârșirii 

infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente 

penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, 

nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială. 

Se va stabili pentru această infracţiune o pedeapsă care se va raporta şi la starea de 

recidivă reţinută în sarcina acestui inculpat, în sensul că există recidivă când, după rămânerea 

definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an şi până la 

reabilitare-anterior inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1476/16.05.2013 a 

Judecătoriei Iaşi, menţinută şi definitivă prin decizia penală nr. 985/27.09.2013 a Curţii de 

Apel Iaşi la 5 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunilor de tâlhărie şi furt 

calificat, a fost liberat condiţionat în data de 20.09.2016, cu un rest rămas neexecutat de 702 

zile, pedeapsa urmând a fi considerată ca executată în data de 23.08.2018, condamnatul 

săvârșește din nou o infracţiune cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 

un an sau mai mare, conform art. 41 alin. 1 C.pen. Astfel, conform art. 43 alin. 1 C.pen. dacă 
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înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o 

nouă infracţiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa 

anterioară neexecutată ori la restul de pedeapsă neexecutat din aceasta, context în care 

pedeapsa stabilită pentru prezenta infracţiune – 1 an închisoare – se adaugă restului de 

pedeapsă rămas neexecutat de 702 zile, din pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin 

sentinţa penală nr. 1476/16.05.2013 a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin decizia penală nr. 

985/27.09.2013 a Curţii de Apel Iaşi pentru săvârșirea infracţiunilor de furt calificat şi tâlhărie 

calificată, arestat la data de 25.02.2013 şi liberat la data de 20.09.2016, pedeapsa rezultantă de 

executat pentru inculpatul X fiind de 1 an şi 702 zile închisoare, cu executare în regim 

privativ de libertate 

Tot în acest context instanţa a impus inculpatului X pe lângă pedeapsa principală 

rezultantă, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 

lit. a, b, h C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii 

publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a 

deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, pedeapsă ce se execută conform art. 65 alin. 3 

C.pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa 

principală a fost considerată ca executată. 

În baza dispozițiilor art. 399 alin. 1 C.proc.pen. se va menţine măsura preventivă a 

arestului faţă de inculpatul X şi în baza dispozițiilor art. 72 alin. 1 C.pen. se va scădea din 

durata pedepsei închisorii pronunţată-perioada reţinerii şi arestului preventiv, de la data de 

02.05.2018 la zi. 

În baza dispozițiilor art. 397 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 C.proc.pen. se va constata că 

partea vătămată, domiciliat în XXXXX nu a formulat pretenţii civile. 

În baza dispozițiilor art. 112 alin. 1 lit. b C.pen. se va dispune confiscarea unei sape cu 

coadă de cca 1, 7 m şi a unui topor cu coadă de 1 m, folosite de inculpat la săvârșirea 

infracţiunii şi aflate în camera de corpuri delicte a Secţiei 4 Poliţie Rurală M., conform 

dovezii seria/Nr. IS/H-754457/08.06.2018 

Se va obliga inculpatul X la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, compuse din 

cheltuieli necesare pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor şi orice alte 

cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procesului penal. 

 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel la data de 09.11.2018, în termenul legal 

prevăzut de art. 410 C.proc.pen., inculpatul-apelant X, pentru motivele prezentate oral de 

către apărătorul acestuia. 

În faţa Curţii de Apel Iaşi, legal citat, inculpatul s-a prezentat în faţa instanţei de 

control judiciar, asistenţa juridică obligatorie fiind asigurată de apărătorul desemnat din 

oficiu. 

La termenul de judecată din data de 14.01.2019, întrebat fiind dacă doreşte să dea 

declaraţie în faţa instanţei de control judiciar, în temeiul art. 420 alin. (4) C.proc.pen., 

inculpatul a precizat că nu doreşte să dea declaraţie, menținându-și declarațiile date anterior. 

La dosarul cauzei a fost înaintată adresa nr. X/119023/10.01.2019 a Penitenciarului 

Iași privind restul rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin 

sentinţa penală nr. 1476/16.05.2013 a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin decizia penală nr. 

985/27.09.2013 a Curţii de Apel Iaşi, ca urmare a aplicării art. 55
 
ind. 1 din Legea nr. 

254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal. 
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Analizând cauza în care s-a pronunţat sentinţa penală apelată, prin prisma tuturor 

criticilor formulate, dar şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, potrivit art. 417 

alin. (2) C.proc.pen., Curtea reţine următoarele: 

Prima instanţă a stabilit, în mod corect şi în concordanţă cu probatoriul administrat, 

care se coroborează, situaţia de fapt imputată inculpatului, a procedat în mod temeinic, 

echitabil şi imparţial, la analizarea, evaluarea şi interpretarea tuturor probelor cauzei, inclusiv 

din perspectiva susţinerilor şi apărărilor formulate în cauză, şi la explicarea problemelor de 

drept invocate, într-o manieră convingătoare, susceptibilă a înlătura orice dubiu cu privire la 

existenţa faptei, la comiterea acesteia de către inculpat şi la vinovăţia acestuia. 

Corect a reţinut prima instanţă situaţia de fapt în cauză, respectiv: 

În seara zilei de 1.05.2018 agentul de poliţie S.A.I., în timp ce se afla în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu în sediul Postului de Poliţie XXXXX, a fost sesizat prin SNAU 112 de 

către numitul C.C., din satul XXXXX, cu privire la faptul că fiica sa în vârstă de 11 ani a fost 

lovită cu palma peste faţă de către consăteanul său B.M.. În timp ce deplasa spre locul faptei, 

aflându-se pe raza satului şi comunei XXXXX, agentul de poliţie S.A.I. a fost apelat pe 

telefonul personal de către dispecerat prin SNAU 112 şi i s-a comunicat faptul că numitul 

C.C. a revenit şi a declarat că nu mai era necesară intervenţia organelor de poliţie, întrucât s-a 

împăcat cu persoana reclamată. 

În jurul orelor 20,37 agentul de poliţie S.A.I. a fost sesizat prin SNAU 112 de către 

numitul B.I.S. despre faptul că în timp ce se afla la locuinţa numitei P.I., din satul şi comuna 

XXXXX, a fost lovit de mai multe ori cu o bâtă peste corp de către numitul X din satul 

XXXXXX. Întrucât se afla în satul T., agentul de poliţie S.A.I. a preluat apelul şi s-a deplasat 

la locuinţa numitului C.C., unde se refugiase numitul B.I.S. în urma agresiunii exercitate 

asupra sa. Lucrătorul de poliţie i-a cerut acestuia să prezinte un act de identitate, însă numitul 

B.I.S. i-a răspuns că toate actele sale rămăseseră la locuinţa numitei P.I. şi îi era frică să 

meargă să le ia. Împreună cu numitul B.I.S., agentul de poliţie S.A.I. s-a deplasat la locuinţa 

numitei P.I., unde se afla inculpatul X, care era în stare de ebrietate şi se manifesta agresiv 

verbal. Lucrătorul de poliţie i-a cerut numitei P.I. să aducă actele numitului B.I.S., iar aceasta 

s-a conformat. 

În continuare, agentul de poliţie S.A.I. i-a cerut inculpatul X să se legitimeze, însă 

acesta a refuzat, spunând că nu vorbeşte cu miliţienii. Întrucât inculpatul continua să se 

manifeste violent, agentul de poliţie S.A.I. s-a deplasat la autospeciala de poliţie pentru a-l 

apela pe agentul-şef de poliţie C.A., care era în serviciul de patrulare şi a-i cere sprijinul. 

Inculpatul X, observând că lucrătorul de poliţie ieşise din curte, a început să-l 

ameninţe pe numitul B.I.S., afirmând că îl va prinde şi îl va omorî. Agentul de poliţie S.A.I. i-

a atras atenţia inculpatului X, spunându-i să se liniştească şi că nu este bine ceea ce face, 

moment în care inculpatul a luat un topor în mână şi a început să-i adreseze poliţistului 

expresii jignitoare şi ameninţări, spunând: „Ce, eşti şi tu miliţian? Vrei să mă arestezi? Te 

omor, (…)! Hai, intră în curte că-ţi tai gâtul!” 

Întrucât îi era frică pentru viaţa şi integritatea sa corporală, agentul de poliţie S.A.I. s-a 

retras spre stâlpul de iluminat de pe marginea străzii şi din nou i-a solicitat inculpatului X să 

se liniştească. Văzând că acesta din urmă ieşise din curte şi intenţiona să plece de la faţa 

locului, agentul de poliţie S.A.I. s-a îndreptat spre autospeciala din dotare. În acel moment, 

inculpatul X a luat o piatră în mână şi l-a ameninţat pe lucrătorul de poliţie, spunându-i că o 

va arunca spre el. Imediat după aceea, inculpatul X a intrat în curte şi a luat în mână o sapă, 

alergând apoi spre agentul de poliţie S.A.I., spunând: „Ce măi miliţianule, mă arestezi tu pe 
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mine? Ştiu că mă duc din nou la puşcărie, dar o să ies de acolo şi o să te omor. Hai în curte că 

îţi tai gâtul! În timp ce profera aceste ameninţări inculpatul X se îndrepta spre agentul de 

poliţie S.A.I., intenţionând să-l lovească, motiv pentru care acesta din urmă a scos pistolul din 

dotare şi a efectuat un foc de avertisment în plan vertical, moment în care inculpatul X s-a 

speriat şi a căzut din picioare, apoi s-a ridicat şi s-a retras în curtea locuinţei numitei P.I., de 

unde i s-a adresat poliţistului spunând: „Hai, trage şi în spate, miliţianule!”.  

În continuare, inculpatul X a mers în spatele casei numitei P.I., unde s-a ascuns. 

Întrucât se temea pentru viaţa sa, agentul de poliţie S.A.I. nu a mai intrat după inculpat, ci l-a 

aşteptat să vină pe agentul şef C.A. şi împreună cu acesta a pătruns, cu acordul proprietarei, în 

curte, pentru a-l depista pe inculpatul X, însă nu l-au mai găsit deoarece acesta a fugit prin 

grădina din spatele casei şi s-a ascuns, rămânând în acel loc până în dimineaţa zilei următoare. 

La momentul incidentului, agentul de poliţie S.A.I. se afla în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, fiind planificat să efectueze patrularea pe raza de competenţă teritorială a Secţiei 4 

Poliţie Rurală M., jud. Iaşi, aspect ce rezultă din procesul-verbal de sesizare din oficiu şi copia 

planificării serviciilor, documente aflate la dosar. 

În cursul judecăţii, inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii în modalitatea 

descrisă prin rechizitoriu, solicitând aplicarea dispozițiilor art. 374, 396 alin. (10) C.proc.pen. 

Situația de fapt reținută de instanța de fond este corectă și corespunde probelor 

administrate în cursul urmăririi penale, care au fost judicios interpretate și oferă elemente de 

detaliu credibile şi coroborabile care formează un ansamblu probator ce dovedeşte pe deplin 

vinovăţia inculpatului în săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa. 

Coroborând probele administrate în cauză, instanța de fond a ajuns la concluzia justă 

că fapta există, a fost comisă de către inculpat și s-a reținut în mod corect vinovăția acestuia. 

În situaţia în care inculpatul accesează procedura simplificată a recunoaşterii 

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

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

individualizarea pedepsei.  

Sub aspectul încadrării juridice, în sarcina inculpatului s-a reținut în mod corect că 

faptele sale întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj, prevăzută de art. 257 

alin. (1) şi alin. (4) C.pen. cu trimitere la art. 206 C.pen., infracțiune săvârșită în stare de 

recidivă prevăzută de art. 41 alin. (1) C.pen. 

În ceea ce privește natura recidivei, în raport cu restul de pedeapsă rămas neexecutat 

din pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1476/16.05.2013 a 

Judecătoriei Iaşi, definitivă prin decizia penală nr. 985/27.09.2013 a Curţii de Apel Iaşi pentru 

săvârșirea infracţiunilor de furt calificat şi tâlhărie calificată, arestat la data de 25.02.2013 şi 

liberat la data de 20.09.2016, se constată că aceasta trebuie analizată din perspectiva Deciziei 

nr. 15/26.09.2018 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 

975/19.11.2018. 

Potrivit acestei decizii, în interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi (5) din Codul 

penal, prin pedeapsa „executată sau considerată ca executată”, ce constituie primul termen al 

recidivei, se are în vedere pedeapsa recalculată ca urmare a aplicării art. 55 ind. 1 din Legea 

nr. 254/2013. 

Din adresa nr. X/119023/10.01.2019 a Penitenciarului Iași rezultă că, urmare a 

aplicării art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 

privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, restul rămas 
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neexecutat din pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 

1476/16.05.2013 a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin decizia penală nr. 985/27.09.2013 a Curţii 

de Apel Iaşi, este de 474 zile întrucât sunt considerate ca executate suplimentar 228 zile. 

În aceste condiții, pedeapsa anterioară de 5 ani şi 6 luni închisoare, ce constituie prim 

termen al recidivei, se impune a fi considerată ca executată înainte de data avută în vedere de 

prima instanță (23.08.2018) și înainte de data săvârșirii infracțiunii (1.05.2018). Astfel, în 

sarcina inculpatului se impune a fi reținută recidiva postexecutorie și nu postcondamnatorie, 

aspect pus în discuție în fața instanței de apel, dar care însă nu conduce la o schimbare a 

încadrării juridice în sensul art. 386 C.proc.pen., ambele tipuri de recidivă fiind prevăzute de 

art. 41 alin. (1) C.pen., dispoziţie legală reţinută de prima instanţă. 

Cu toate acestea, raportat Deciziei nr. 15/26.09.2018 pronunțată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 975/19.11.2018, se impune înlăturarea aplicării dispozițiilor 

art. 43 alin. (1), art. 45 alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (5) C.pen., respectiv dispoziția de 

adăugare a restului de pedeapsă rămas neexecutat de 702 zile, din pedeapsa de 5 ani şi 6 luni 

închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1476/16.05.2013 a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin 

decizia penală nr. 985/27.09.2013 a Curţii de Apel Iaşi, Curtea reținând incidența dispozițiilor 

art. 43 alin. (5) C.pen. 

Curtea apreciază că, deşi nu intervine o schimbare a încadrării juridice, se impune 

înlăturarea dispoziției de condamnare și a pedepselor aplicate de prima instanţă având în 

vedere că, urmare a aplicării art. 43 alin. (5) C.pen., limitele legale ale pedepsei principale ce 

poate fi aplicată inculpatului se modifică, urmând a se dispune condamnarea acestuia pentru 

aceeaşi infracţiune, dar cu reţinerea dispoziţiilor care stabilesc modul de calcul al pedepsei în 

cazul recidivei postexecutorii.  

Curtea are în vedere funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul 

preventiv al pedepsei, raportându-se şi la criteriile generale de individualizare a pedepsei, 

prevăzute de dispoziţiile art. 74 alin. 1 lit. a-g și alin. 2 C.pen., respectiv împrejurările şi 

modul de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi 

gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii 

infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente 

penale ale infractorului şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi 

socială a inculpatului. 

Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, Curtea apreciază că faptele comise de inculpat, în 

modalitatea descrisă, denotă un grad ridicat de pericol social, având un impact negativ 

deosebit în comunitatea restrânsă, relațiile sociale afectate fiind deosebit de importante pentru 

societate.  

Se impune aplicarea unei pedepse principale de 1 an închisoare, cu executare efectivă, 

având în vedere toate criteriile reglementate de lege și circumstanțele personale pozitive ale 

inculpatului, ce rezultă din înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosarul instanţei de fond, 

caracterizarea din partea preotului paroh atestând un comportament civilizat, respectuos și 

implicare în activitatea parohiei, dar şi pe cele negative. Inculpatul, deși a executat anterior 

pedepse privative de libertate, și-a reiterat comportamentul infracțional, săvârșind o nouă 

infracțiune, aspect care dovedește că pedepsele anterioare nu și-au atins scopul. Starea de 

ebrietate și conflictul pe care acesta l-a avut anterior cu alte persoane nu pot justifica faptele 

săvârșite și nici atenua pericolul pentru ordinea publică. Pedeapsa stabilită reflectă gravitatea 

infracțiunii săvârșite şi toate aceste aspecte.  
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Curtea apreciază că natura infracţiunii comise de inculpat denotă o atitudine de sfidare 

a valorilor sociale importante, ceea ce relevă existenţa unei nedemnităţi în exercitarea 

drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 66 lit. a) şi b) C.pen. Se are în vedere că 

exercitarea unor astfel de drepturi presupune respectarea unor principii și valori fundamentale, 

un comportament exemplar demn de astfel de funcții/profesii, iar inculpatul, prin fapta sa, nu 

a respectat valori sociale importante pentru societate, interzicerea acestor drepturi cu titlu de 

pedeapsă complementară pe o durată de 2 ani fiind necesară și proporțională. De asemenea, se 

impune şi interzicerea, pe aceeaşi durată, a dreptului prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. h) 

C.pen., respectiv dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, având în vedere 

că la săvârșirea infracțiunii inculpatul a folosit instrumente agricole ca arme, fiind necesară 

luarea acestei măsuri. 

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, potrivit art. 65 alin. 1 C.pen., aceasta constă în 

interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) - o), a căror 

exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară. Pentru aceleași 

considerente care dovedesc necesitatea aplicării pedepsei complementare, se impune şi 

aplicarea pedepsei accesorii. 

Nu au fost invocate sau identificate alte motive care să afecteze legalitatea sau 

temeinicia sentinței penale apelate în afara aspectelor anterior analizate. 

În considerarea tuturor argumentelor expuse, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) 

C.proc.pen., Curtea admite apelul formulat de inculpatul-apelant X, împotriva sentinţei penale 

nr. 2884/2018 din 02.11.2018, pe care o desființează în parte și, rejudecând, descontopește 

pedepsele rezultante aplicate inculpatului X în pedepsele componente pe care le repune în 

individualitatea lor: 

- pedeapsa principală de 1 an închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii 

exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C.pen. pe o durată de 2 ani, 

pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) 

şi h) C.pen., pe durata și în condițiile prevăzute de art. 65 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii 

de ultraj, prevăzută de art. 257 alin. (1) şi alin. (4) C.pen. cu trimitere la art. 206 C.pen., cu 

aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen., art. 396 alin. (10) C.proc.pen. şi art. 79 alin. (3) C.pen.; 

- restul de pedeapsă rămas neexecutat de 702 zile din pedeapsa de 5 ani şi 6 luni 

închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1476/16.05.2013 a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin 

decizia penală nr. 985/27.09.2013 a Curţii de Apel Iaşi pentru săvârșirea infracţiunilor de furt 

calificat şi tâlhărie calificată, arestat la data de 25.02.2013 şi liberat la data de 20.09.2016. 

Constată că restul rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată 

prin sentinţa penală nr. 1476/16.05.2013 a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin decizia penală nr. 

985/27.09.2013 a Curţii de Apel Iaşi, ca urmare a aplicării art. 55 ind. 1 din Legea nr. 

254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal, este de 474 zile. 

Raportat Deciziei nr. 15/26.09.2018 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 975/19.11.2018, înlătură aplicarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) C.pen. art. 45 alin. 

(3) lit. b) C.pen. și art. 45 alin. (5) C.pen., respectiv dispoziția de adăugare a restului de 

pedeapsă rămas neexecutat de 702 zile, din pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin 

sentinţa penală nr. 1476/16.05.2013 a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin decizia penală nr. 

985/27.09.2013 a Curţii de Apel Iaşi, reținând incidența dispozițiilor art. 43 alin. (5) C.pen. 
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Curtea înlătură dispoziția de condamnare a inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii 

de ultraj, prevăzută de art. 257 alin. (1) şi alin. (4) C.pen. cu trimitere la art. 206 C.pen., cu 

aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen., art. 396 alin. (10) C.proc.pen. şi art. 79 alin. (3) C.pen. 

Condamnă pe inculpatul X la o pedeapsă principală de 1 an închisoare, cu executare 

efectivă, și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de 

art. 66 alin. (1) lit. a), b) și h) C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, prevăzută de art. 

257 alin. (1) şi alin. (4) C.pen. cu trimitere la art. 206 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) 

C.pen., art. 396 alin. (10) C.proc.pen., art. 43 alin. (5) C.pen. şi art. 79 alin. (3) C.pen. 

Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la 

art. 66 alin. (1) lit. a), b) și h) C.pen., a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă 

complementară, pe durata și în condițiile prevăzute de art. 65 C.pen. 

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinței penale nr. 2884/2018 din 02.11.2018 

pronunţată de Judecătoria Iași, care nu sunt contrare prezentei decizii. 

Reţinând că inculpatul a fost arestat preventiv în cauză, începând cu 02.05.2018, în 

temeiul art. 424 alin. (3) C.proc.pen. raportat la art. 404 alin. (4) lit. a) C.proc.pen., cu referire 

la art. 72 alin. (1) teza I C.pen., dispune deducerea în continuare din durata pedepsei aplicate 

durata arestării preventive de la data pronunțării sentinței penale atacate, respectiv 

02.11.2018, la zi. 

 

3. Deținere de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu fără drept. 

Circumstanța agravantă prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

143/2000 

Cuprins pe materii: Drept penal, traficul de droguri, deținere de droguri pentru 

consum propriu fără drept 

Indice alfabetic: circumstanța agravantă prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea 

nr. 143/2000, deținere de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu fără drept  

Temei de drept: art. 2, art. 4, art. 13 din Legea nr. 143/2000 

 

Cu privire la circumstanța agravantă prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. c) 

din Legea nr. 143/2000, Curtea apreciază că aceasta se impune a fi reținută nu 

doar în cazul infracțiunii de trafic de droguri, ci și în cazul infracțiunii de 

deținere de droguri în vedere consumului propriu. 

În primul rând, se observă din conținutul alin. (1) că circumstanţe 

enumerate la lit. a) - e) sunt considerate ca agravante în cazul infracțiunilor 

cuprinse în „prezentul capitol”, respectiv în Capitolul 2 al Legii nr. 143/2000, 

fără a fi prevăzută vreo excepție sau distincție. Infracțiunea de deținere de 

droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu, fără drept, prevăzută de 

art. 4 alin. (1), (2) din Legea nr. 143/2000, se regăsește în acest capitol.  

Potrivit regulilor de interpretare logică, unde legea nu distinge, nici 

interpretul nu trebuie să distingă (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 

debemus). Cu alte cuvinte, generalitatea formulării unui text legal conduce la 

generalitatea aplicării lui, fără a se introduce distincţii pe care textul respectiv nu 

le conţine. 

În al doilea rând, analizând sancțiunile reglementate de legiuitor pentru 
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săvârșirea infracțiunilor prevăzute în Capitolul 2 al Legii nr. 143/2000, se 

constată că doar în cazul infracțiunii reglementate de art. 4 alin. (1) din lege este 

prevăzută amenda ca sancțiune alternativă închisorii. Așadar, doar în cazul 

acestei infracțiuni reținerea agravantei poate avea efect asupra pedepsei amenzii. 

Excluderea de la aplicarea art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 143/2000 a 

infracțiunii de deținere de droguri în vederea consumului propriu ar lipsi de 

aplicabilitate alin. (2) al aceluiași articol cu privire la majorarea pedepsei 

amenzii până la maximul general. 

Nu în ultimul rând, art. 13 din Legea nr. 143/2000 reglementează două 

situații distincte: (1) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite 

unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic 

ori s-au efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu privire la una dintre 

aceste persoane ori (2) dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate 

medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistenţă socială, de 

reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi tinerii 

desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora. 

Prima ipoteză limitează domeniul de aplicare a circumstanței agravante la 

actele materiale specifice infracțiunii de trafic de droguri, însă agravanta 

presupune ca actele să fie săvârșite față de o anumită categorie de persoane. Spre 

deosebire de aceasta, în cazul celei de-a doua ipoteze, nu există o limitare a 

naturii actelor materiale, însă fapta este considerată mai gravă întrucât este 

săvârșită într-un anumit loc, iar noțiunea de „faptă” trebuie înțeleasă ca orice 

faptă penală reglementată în Capitolul 2.” 

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

150/01.03.2019  

Prin sentinţa penală nr. 1293/15.11.2018, Tribunalul Iaşi a dispus următoarele: 

„Admite schimbarea de încadrare juridică pusă în discuţie din oficiu şi solicitarea de 

schimbare de încadrare juridică formulată de inculpat prin apărător şi în consecinţă: 

Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului X după cum 

urmează: 

- din 2 infracţiuni de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 

143/2000 republicată cu aplicarea art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 republicată 

(constând în depistarea în flagrant din data de 03.06.2018 având asupra sa 18 comprimate 

Ecstasy destinate vânzării) şi trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1, 2 din Legea 

nr. 143/2000 republicată (constând în deținerea în vederea vânzării a 210 comprimate Ecstasy, 

descoperite la percheziția domiciliară) într-o singură infracţiune de trafic de droguri de mare 

risc în formă continuată prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 republicată, cu 

aplicarea art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 republicată şi cu aplicarea art. 35 alin. 

1 C.p. 

- din 2 infracţiuni de deținere de droguri de risc pentru consum propriu fără drept, 

faptă prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 modificată, cu aplicarea art. 13 alin. 1 

lit. c din Legea nr. 143/2000 republicată (constând în deținerea, la data de 03.06.2018, a 

cantității de 0,35 grame Canabis în vederea consumului propriu) şi deținere de droguri de 

mare risc pentru consum propriu fără drept, faptă prevăzută de art. 4 alin. 1, 2 din Legea nr. 
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143/2000 republicată cu aplicarea art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 republicată 

(constând în deținerea, la data de 03.06.2018, a cantității de 0,09 grame Cocaină în vederea 

consumului propriu) într-o singură infracţiune de deținere de droguri de risc şi de mare risc 

pentru consum propriu fără drept, faptă prevăzută de art. 4 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 

republicată. 

Condamnă inculpatul X, (…), la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru 

comiterea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată prev. de art. 2 

alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 republicată cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi a art. 13 

alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 republicată şi cu aplicarea art. 15 din Legea nr. 

143/2000 republicată şi a art. 396 alin. 10 C.proc.pen. 

În baza art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen., interzice inculpatului X, ca pedeapsă 

complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte 

funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 

2 ani. 

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

X, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice 

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

rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a 

pedepsei principale. 

Condamnă inculpatul X la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii 

de deținere de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu fără drept, faptă 

prevăzută de art. 4 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 republicată, cu aplicarea art. 15 din 

Legea nr. 143/2000 republicată şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen. 

În baza disp. art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate 

inculpatului X în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare la care se adaugă un spor 

de 3 luni, stabilit conform art. 39 alin. 1 lit. b teza finală C.p., inculpatul urmând să execute o 

pedeapsă de 2 ani şi 9 luni închisoare în regim de detenţie.  

În baza dispoziţiilor art. 45 aliniatul 3 lit. a Cod penal inculpatul X va executa 

pedeapsa complementară rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales 

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

exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani. 

În baza art. 45 aliniatul 5 Cod penal, inculpatul X va executa pedeapsa accesorie 

rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau 

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

la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată 

a pedepsei principale.  

În baza disp. art. 399 alin. 1 C.proc.pen., menține măsura arestului preventiv a 

inculpatului X, iar în temeiul art. 72 Cod penal scade din pedeapsa aplicată perioada reținerii 

și arestului preventiv începând cu data de 03.06.2018 la zi. 

În temeiul art. 16 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 republicată coroborat cu art. 112 

alin. 1 lit. b şi f C.p. confiscarea următoarele bunuri: 

- suma de 1150 lei ridicată de la inculpatul X şi provenită din comercializarea de 

droguri; 

- cantitățile de droguri de risc şi de mare risc deținute fără drept de către inculpat, după 

cum urmează: 
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- 5 comprimate care conțin ca substanță activă MDMA rămase după efectuarea 

determinărilor fizico-chimice din contraproba probei nr. 3; 

- 11 comprimate care conțin ca substanță activă MDMA rămase după efectuarea 

determinărilor fizico-chimice din proba nr. 3; 

- 90 comprimate care conțin ca substanță activă MDMA rămase după efectuarea 

determinărilor fizico-chimice din proba nr. 2a ;  

- 90 comprimate care conțin ca substanță activă MDMA rămase după efectuarea 

determinărilor fizico-chimice din proba nr. 2b;  

- 3 comprimate care conțin ca substanță activă MDMA rămase după efectuarea 

determinărilor fizico-chimice din proba nr. 2c;  

- 5 comprimate care conțin ca substanță activă MDMA rămase după efectuarea 

determinărilor fizico-chimice din contraproba nr. 2a;  

- 5 comprimate care conțin ca substanță activă MDMA rămase după efectuarea 

determinărilor fizico-chimice din contraproba nr. 2b; 

- 5 comprimate care conțin ca substanță activă MDMA rămase după efectuarea 

determinărilor fizico-chimice din contraproba nr. 2c; 

toate fiind predate către BCCO Iaşi – corpuri delicte cu dovada seria H nr. 027X. 

3. bunuri folosite la comiterea infracţiunii de deţinere de droguri în vederea 

consumului propriu:  

- un dispozitiv pentru mărunțit pe care s-a pus în evidență THC (proba nr. 1), rămasă 

după efectuarea determinărilor fizico-chimice, toate acestea sigilate cu sigiliul MAI nr. 19X. 

Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din 19.06.2018 prin 

care s-a indisponibilizat suma de 1150 lei ridicată de la inculpatul X. 

În baza art. 5 şi 7 din Legea 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpatul X în vederea introducerii pofilelor genetice în S.N.D.G.J.” 

 

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

În fapt, inculpatul X în data de 03.06.2018 a participat la festivalul de muzică A. În 

contextul unui conflict verbal între inculpat şi concubina sa Y, în jurul orei 6:15 inculpatul a 

fost percheziţionat de lucrători din cadrul Grupării mobile de jandarmi Bacău, aflaţi în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu la festivalul A. organizat pe raza comunei M. jud. I. În 

urma percheziţiei, asupra inculpatului s-au găsit 18 comprimate de culoare albastră cu picățele 

de culoare albă având ștanțat pe una din fețe sigla mărcii auto Audi, ce păreau a fi Ecstasy, o 

punguță din material plastic transparent conținând o substanță fină pulverulentă de culoare 

albă, precum și o doză din staniol în care se afla ambalată o cantitate de produs vegetal de 

culoare verde oliv cu miros înțepător sub formă de inflorescențe şi suma de 1150 lei. 

Au fost sesizate organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul BCCO 

Iași – Serviciul Antidrog, care s-au deplasat la fața locului și au preluat cele două persoane, 

precum și bunurile găsite asupra numitului X. 

Substanțele găsite asupra numitului X au fost ridicate de către poliţiştii BCCO, 

ambalate într-un plic, sigilat cu bandă adezivă. 

În urma efectuării analizelor de laborator cu privire la substanţele găsite asupra 

inculpatului, au rezultat următoarele : 

 - proba nr. 1 (un pacheţel confecţionat din folie de aluminiu, care conţine fragmente 

vegetale (inflorescenţe), mărunţite, de culoare verde-oliv) este constituită din 0,35 g Canabis; 
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 - proba nr. 2 (o punguță cu sistem de închidere ziplock, care conține o substanță 

pulverulentă de culoare albă) este constituită din 0,09 grame pulbere care conține Cocaine în 

amestec cu Methyl salicylate; 

 - proba nr .3 (18 (optsprezece) comprimate de formă dreptunghiulară și culoare 

albastru-pepit, ștanțate pe una din fețe cu logo-ul marca Audi și pe cealaltă față cu o linie 

mediană) este constituită din 18 (optsprezece) comprimate care conțin ca substanță activă 3,4-

Methylenedioxymetamfetamine (MDMA); 

 - pe proba nr .4 (o cutie din carton de culoare neagră, inscripționată „OCB”, care 

conţine o rolă de foiţă din hârtie de culoare albă, pe care nu se observă urme materie) nu s-au 

pus în evidenţă substanţe stupefiante sau psihotrope supuse controlului, conform Legii nr. 

143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu 

completările şi modificările ulterioare, sau substanţe notificate sistemului european de 

avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului U.E. şi incluse în Rapoartele 

EMCDDA/Europol date publicităţii până în prezent. 

În proba nr. 1 s-a pus în evidenţă Tetrahydrocannabinol (THC), compus psihotrop 

biosintetizat de planta Canabis.  

3,4 - methylenedioxymetamfetamine (MDMA) face parte din Tabelul-anexă nr. I, din 

Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare, privind combaterea şi 

prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

Cocaina face parte din Tabelul-anexă nr. II, din Legea nr. 143/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind combaterea şi prevenirea traficului şi consumului ilicit de 

droguri. 

Canabis face parte din Tabelul-anexă nr. III, din Legea nr. 143/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind combaterea şi prevenirea traficului şi consumului ilicit de 

droguri. 

Din cercetări a mai reieșit faptul că, în noaptea premergătoare depistării celor doi la 

evenimentul A., inculpatul X s-a aflat împreună cu martora Y la locuința acesteia din 

localitatea Z, cei doi fiind prieteni/concubini de mai mult timp. 

Acest aspect este de natură a forma convingerea că și la locuința susnumitei ar putea fi 

găsite droguri sau alte substanțe interzise, astfel încât s-a dispus şi efectuat o percheziţie 

domiciliară la locuinţa acesteia. 

Cu prilejul percheziției domiciliare efectuată la locuința numitei Y, în buzunarele unei 

perechi de blugi bărbătești au fost găsite 210 (două sute zece) comprimate de culoare albastră 

cu picățele de culoare albă având ștanțat pe una din fețe sigla mărcii auto Audi, similare celor 

găsite asupra suspectului X la festivalul A. 

Comprimatele se găseau învelite în două pungi din celofan transparente ce conțineau 

câte 100 bucăți, respectiv într-o folie de celofan conținând zece bucăți. 

Din cercetări a rezultat că și cele 210 comprimate aparțineau tot inculpatului X, care le 

deținea în vederea comercializării, după cum chiar el a recunoscut în cuprinsul procesului-

verbal de percheziție domiciliară. 

La percheziția domiciliară efectuată la locuința numitei Y a mai fost găsit un 

dispozitiv metalic tip râșniță ce prezenta urme de produs vegetal de culoare verde-oliv, cu 

miros înțepător. 

În urma efectuării analizelor de laborator, au rezultat următoarele: 
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- proba nr .1 (un dispozitiv pentru mărunţit, confecţionat din material metalic, de 

culoare argintie, ştanţat cu o frunză de Canabis, pe care se observă urme materie, de culoare 

verde-oliv) s-a pus în evidenţă Tetrahydrocannabinol (THC); 

- proba nr.2a (o pungă din material plastic transparent, care conține 100 (o sută) 

comprimate de formă dreptunghiulară și culoare albastru-pepit, ștanțate pe una din fețe cu 

logo-ul marca Audi și pe cealaltă față cu o linie mediană) este constituită din 100 (o sută) 

comprimate care conțin ca substanță activă 3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA); 

- proba nr.2b (o pungă din material plastic transparent, care conține 100 (o sută) 

comprimate de formă dreptunghiulară și culoare albastru-pepit, ștanțate pe una din fețe cu 

logo-ul marca Audi și pe cealaltă față cu o linie mediană) este constituită din 100 (o sută) 

comprimate care conțin ca substanță activă 3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA); 

- proba nr.2c (o pungă din material plastic transparent, care conține 10 (zece) 

comprimate de formă dreptunghiulară și culoare albastru-pepit, ștanțate pe una din fețe cu 

logo-ul marca Audi și pe cealaltă față cu o linie mediană) este constituită din 10 (zece) 

comprimate care conțin ca substanță activă 3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA). 

 În proba nr. 1 s-a pus în evidenţă Tetrahydrocannabinol (THC), compus psihotrop 

biosintetizat de planta Canabis; 3,4 - methylenedioxymetamfetamine (MDMA) face parte din 

Tabelul-anexă nr. I, din Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 

privind combaterea şi prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

Totodată, în dispozitivul pentru mărunțit descoperit la percheziție s-a pus în evidență 

Tetrahydrocannabinol (THC), substanță psihotropă biosintetizată de planta Canabis. 

Raportat la situaţia de fapt descrisă, instanţa apreciază că se impune schimbarea 

încadrării juridice dată acestor fapte. Astfel, în ceea ce priveşte cele două infracţiuni de trafic 

de droguri reţinute în sarcina inculpatului (prima constând în depistarea în flagrant din data de 

03.06.2018 având asupra sa 18 comprimate Ecstasy destinate vânzării, iar ce de a doua în 

deținerea în vederea vânzării a 210 comprimate Ecstasy, descoperite la percheziția 

domiciliară), se impune a se reţine că aceste comprimate fac parte din cantitatea de 250 

comprimate achiziţionată de inculpat în vederea valorificării, astfel cum reiese din declaraţiile 

acestuia. Valorificarea parţială a acestei cantităţi s-a realizat în noaptea de 2/3.06.2018, iar 

restul de 210 comprimate era deţinută de inculpat în acelaşi scop. Sub aspectul conţinutului 

constitutiv al infracţiunii de trafic de droguri, instanţa reţine ca modalităţi alternative de 

comitere a faptei atât cumpărarea, cât şi vânzarea şi deţinerea de droguri de risc. Rezoluţia 

infracţională a inculpatului însă a fost unică, apărută la momentul deciziei de a achiziţiona în 

vedere comercializării. 

În raport de dispoziţiile art. 35 alin. 1 C.proc.pen., instanţa apreciază că în cauză este 

vorba de o singură infracţiune, cu o singură rezoluţie infracţională în baza căreia inculpatul a 

comis mai multe acte diferite (cumpărare, vânzare, deţinere în vederea vânzării) ce se 

circumscriu aceleiaşi infracţiuni, respectiv traficul de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 

1 şi 2 C.p. urmând a se dispune schimbarea încadrării juridice în acest sens. 

Referitor la infracţiunile de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, 

prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 modificată cu aplicarea art. 13 alin. 1 lit. c din 

Legea nr. 143/2000 republicată (constând în deținerea, la data de 03.06.2018, a cantității de 

0,35 grame Canabis în vederea consumului propriu) şi deținerea de droguri de mare risc 

pentru consum propriu fără drept, faptă prevăzută de art. 4 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 

modificată cu aplicarea art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 republicată (constând în 

deținerea, la data de 03.06.2018, a cantității de 0,09 grame Cocaină în vederea consumului 
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propriu), instanţa are în vedere decizia nr. 3/2017 a IICJ data în dezlegarea unor chestiuni de 

drept potrivit căreia „În interpretarea dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 143/2000 privind 

prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, săvârșirea, în aceeași împrejurare, a unei singure 

acțiuni dintre cele enumerate în alineatul (1) al acestui articol, care are ca obiect atât 

droguri de risc, cât și droguri de mare risc, reprezintă o infracțiune simplă, ca formă a 

unității naturale de infracțiune, prevăzută de art. 2 alin. (1) și (2) din același act normativ” 

În considerentele acestei decizii s-a reţinut în esenţă că în cazul concursului formal de 

infracțiuni este necesar ca acțiunea săvârșită să realizeze conținutul mai multor infracțiuni, 

având în vedere împrejurările în care a avut loc sau urmările pe care le-a produs, așa cum 

stabilește art. 38 alin. (2) din Codul penal. 

Norma juridică cuprinsă în art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, nu reglementează o infracțiune de sine stătătoare în 

raport cu incriminarea din alin. (1) al aceluiași articol, se constată că nu sunt îndeplinite 

condițiile de existență a infracțiunii complexe, ce presupune, așa cum s-a arătat deja, 

absorbirea în conținutul său a unei fapte care prezintă elementele de tipicitate ale unei 

infracțiuni de natură diferită, ceea ce nu este cazul, având în vedere că prevederile cuprinse în 

cele două alineate sunt variante normative ale aceleiași infracțiuni, respectiv a traficului de 

stupefiante. 

Așadar, săvârșirea, în aceeași împrejurare, a unei singure acțiuni dintre cele enumerate 

în art. 2 alin. (1) al Legii nr. 143/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

care are ca obiect atât droguri de risc, cât și droguri de mare risc, reprezintă o infracțiune 

simplă, ca formă a unității naturale de infracțiune, prevăzută de art. 2 alin. (1) și (2) din 

același act normativ, întrucât natura diferită a substanțelor stupefiante nu modifică unitatea 

infracțiunii de trafic de droguri. 

Analizând norma de incriminare a infracţiunii de deţinere de droguri în vederea 

consumului propriu, instanţa constată că tehnica legislativă utilizată este aceeaşi astfel încât 

nu se poate reţine că norma juridică cuprinsă în art. 4 alin. (2) din Legea nr. 143/2000, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementează o infracțiune de sine 

stătătoare în raport cu incriminarea din alin. (1) al aceluiași articol. 

În acest context, având în vedere raţionamentul juridic expus în considerentele deciziei 

nr. 3/2017 ICCJ în dezlegarea unor chestiuni de drept, instanţa va dispune schimbarea 

încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare în sensul reţinerii unei singure 

infracţiuni de deţinere de droguri în vederea consumului propriu prev. de art. 4 alin. 1 şi 2 din 

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare în locul celor 2 infracţiuni pentru care s-

a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin actul de sesizare. 

În ceea ce priveşte reţinerea, referitor la această infracţiune – de deţinere de droguri în 

vederea consumului propriu, a circumstanţei agravante prev. de art. 13 lit. c din Legea nr. 

143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, instanţa reţinea că raportat la conţinutul 

textului de reglementare, aceasta pare a nu se aplica decât în cazul infracţiunii de trafic de 

droguri în modalităţile alternative de comitere ale livrării, distribuirii sau oferirii, realizate în 

condiţiile prevăzute de lit. c) a art. 13 (oferire unui minor, sau într-o unitate de învăţământ, 

etc.). 
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În acest context, instanţa va înlătura această circumstanţă agravantă din încadrarea 

juridică a infracţiunii de deţinere de droguri în vederea consumului propriu. 

În concluzie, instanţa reţine că în drept, faptele pentru care s-a dispus trimiterea în 

judecată a inculpatului X, dovedite de probatoriul administrat în cursul procesului penal şi pe 

care inculpatul le recunoaşte, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de: 

- trafic de droguri de mare risc în formă continuată prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea 

nr. 143/2000 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi a art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 

143/2000 republicată (constând în cumpărarea, vânzarea la un festival de muzică destinat 

tinerilor şi deţinerea în vederea vânzării de comprimate de Ecstasy); 

- deținere de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu fără drept, faptă 

prevăzută de art. 4 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 republicată (constând în deţinerea de 

canabis şi cocaină). 

În ceea ce priveşte poziţia subiectivă a inculpatului faţă de aceste fapte, instanţa 

apreciază că acesta a acţionat cu intenţie directă, scopul urmărit fiind acela de a obţine în mod 

facil beneficii băneşti considerabile. 

Constatând că în cauză, vinovăţia inculpatului pentru infracţiunile pentru care s-a 

dispus trimiterea în judecată, a fost dovedită dincolo de orice dubiu rezonabil, instanţa va 

dispune condamnarea acestuia. 

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

C.proc.pen., inculpatul X şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 

D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iaşi. 

În motivarea apelului, Parchetul a arătat că sentinţa penală atacată este netemeinică, 

având în vedere dispoziţia de admitere a cererii de schimbare a încadrării juridice formulate 

de către apărătorul inculpatului, în sensul înlăturării circumstanţei agravante prevăzute de art. 

13 alin. 1 lit. c cu referire la săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 

143/2000 republicată. 

Pentru a dispune astfel, instanţa de judecată a arătat că raportat la conţinutul textului 

de reglementare, aceasta pare a nu se aplica decât în cazul infracţiunii de trafic de droguri în 

modalităţile alternative de comitere ale livrării, distribuirii sau oferirii, realizate în condiţiile 

prev. de lit. c a art. 13 (oferire unui minor sau într-o unitate de învăţământ, etc.). 

Dispoziţiile art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 republicată prevăd că trebuie a 

fi reţinută această agravantă, dacă: „c) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau 

oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au 

efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori 

dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de 

detenţie, centre de asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în 

care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea 

acestora.” 

Referitor la activitatea infracţională reţinută în sarcina inculpatului X, se reține că la 

data de 03.06.2018 a deţinut cantitatea de 0,35 grame Canabis în vederea consumului propriu, 

precum și cantitatea de 0,09 grame Cocaină în vederea consumului propriu, aceste droguri 

fiind găsite în urma percheziţiei corporale, de către lucrători din cadrul Grupării mobile de 

jandarmi Bacău, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu la evenimentul (festivalul) A. 

organizat pe raza com. M. jud. I. 
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Participarea la festivalul A., având în vedere specificul acestuia, activităţile 

desfăşurate în cadrul festivalului, de notorietate de altfel, poate fi calificat ca fiind un loc în 

care tinerii desfăşoară activităţi sociale. 

Analizând textul de lege invocat, se poate observa că o primă teză ce determină 

reţinerea acestei circumstanţe este activitatea de trimitere, livrare, distribuire sau oferire a 

drogurilor, unui minor, bolnav psihic sau unei persoane aflate într-un program terapeutic, 

prevăzându-se de asemenea, efectuarea altor asemenea activităţi interzise de lege cu privire la 

una din aceste persoane. 

Or, prin dispoziţiile art. 4 alin. 1,2 din Legea nr. 143/2000 republicată, este incriminată 

(interzisă de lege) cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, 

transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc sau de mare risc pentru consum 

propriu, fără drept. 

O a doua teză prevăzută de dispoziţiile art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 

republicată se referă la comiterea faptei în locuri în care tinerii desfăşoară activităţi sociale. 

Pentru a identifica şi defini noţiunea de „faptă”, trebuie avute în vedere modalităţile 

alternative de comitere prevăzute în prima teză a art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, 

inclusiv cea de deţinere de droguri de risc sau mare risc în vederea consumului propriu. 

Astfel, analizând raţionamentul logico-juridic expus, consideră că se impune aplicarea 

circumstanţei agravante prevăzute de art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 republicată şi 

in cazul infracţiunii prevăzute de art. 4 alin. 1,2 din acelaşi act normativ. 

Mai mult decât atât, alin. 1 al art. 13 din Legea nr. 143/2000 republicată prevede faptul 

că sunt circumstanţe agravante situaţiile descrise mai jos, cu privire la infracţiunile cuprinse în 

prezentul capitol, astfel că infracţiunea prevăzută de art. 4 alin. 1,2 din Legea nr. 143/2000 

republicată nu este exceptată. 

In consecinţă, având în vedere cele expuse, solicită admiterea apelului în baza art. 421 

pct. 2 lit. a C.proc.pen. şi desfiinţarea sentinţei penale nr. 1293/15.11.2018 a Tribunalului Iași, 

urmând ca instanţa de judecată să dispună: 

 - respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de către apărătorul 

inculpatului X, cerere prin care s-a solicitat înlăturarea dispoziţiilor art. 13 alin. 1 lit. c din 

Legea nr. 143/2000 cu referire la săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 4 alin. 1,2 din Legea 

nr. 143/2000; 

- ca urmare a incidenţei circumstanţei agravante, majorarea pedepsei stabilite pentru 

săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 4 alin. 1,2 din Legea nr. 143/2000, ca urmare a 

aplicării dispoziţiilor art. 13 alin. 2 din acelaşi act normativ. 

În motivarea apelului, apărarea inculpatului X a criticat sentinţa penală nr. 1293/2018 

cu privire la cuantumul pedepselor stabilite în condiţiile aplicării procedurii simplificate 

prevăzută de art. 396 alin 10 C.proc.pen, coroborat art. 374 alin. 4 C.proc.pen şi art. 377 

C.proc.pen., precum şi la modalitatea de executare a pedepsei. 

Consideră că pedepsele aplicate sunt mult prea ridicate, raportat la atitudinea 

apelantului inculpat de recunoaştere a faptelor săvârşite, care a şi solicitat ca judecata să fie 

efectuată în condiţiile procedurii simplificate, precum şi faptul că, în cursul urmăririi penale, 

inculpatul a denunţat şi a facilitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor 

persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri, motiv pentru care acesta beneficiază de 

reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute lege, conform prevederilor art. 15 din 

Legea nr. 143/2000 republicată.  
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Astfel, apelantul-inculpat a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani si 6 luni închisoare 

pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată prevăzută 

de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 republicată cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi 

a art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 republicată şi cu aplicarea art. 15 din Legea nr. 

143/2000 republicată şi a art. 396 alin. 10 C.proc.pen., contextul în care încadrarea juridică 

porneşte de la 2 la 7 ani pentru art. 2 alin. 1 şi de la 5 ani la 12 ani pentru art. 2 alin. 2 din 

Legea nr. 143/2000, iar în condiţiile în care acesta beneficiază de prevederile art. 15 din Lege, 

dar şi de procedura simplificată, a solicitat să fie avută în vedere reducerea acestor pedepse 

prin orientarea lor către limita minimului. 

În ceea ce priveşte aplicarea pedepsei de 9 luni închisoare pentru comiterea 

infracţiunii de deţinere de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu fără drept, 

faptă prevăzută de art. 4 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 republicată cu aplicarea art. 15 din 

Legea nr. 143/2000 şi aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen., consideră că pedeapsa aplicată 

este mult prea ridicată în condiţiile incriminării prin textul de lege cu pedepse de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă, şi de la de la 6 luni 3 ani, pedeapsă la individualizarea căreia, judecătorul 

fondului putea să dea o mai mare eficacitate atitudinii inculpatului şi ajutorului dat pentru 

tragerea la răspundere a altor persoane, fapt care reiese şi din rechizitoriu, prin aplicarea 

prevederilor art. 15 din Lege. 

Mai trebuie amintită incidenţa cauzei de reducere cu 1/3 a limitelor de pedeapsă ca 

urmare a solicitării inculpatului de a beneficia de procedura simplificată, faptul că inculpatul a 

recunoscut săvârşirea faptei încă din cursul urmăririi penale, în egală măsură reţinându-se că 

declaraţia sa a contribuit la stabilirea completă a stării de fapt, dar şi regretul sincer.  

In acelaşi timp trebuie avută în vedere persoana inculpatului, care provine dintr-o 

familie organizată şi a săvârşit faptele sub influenţa unui anturaj nu tocmai favorabil 

dezvoltării sale personale ca şi cetăţean şi ca om, iar în cursul judecării cauzei a manifestat 

regret sincer cu privire la faptele săvârşite.  

Totodată, consideră că trebuiau apreciate şi circumstanţele atenuante, potrivit 

criteriilor art. 75 alin. 2 C.pen. cu privire la eforturile depuse de inculpat, dar şi periculozitatea 

redusă a infractorului, aspecte care diminuează gravitatea faptei comise.  

In ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, consideră că principiul 

aplicării unei pedepse juste, corecte, atât sub aspectul restabilirii ordinii de drept încălcate, cât 

şi din punctul de vedere al nevoii de reeducare a inculpatului îşi găseşte finalitatea prin 

suspendarea executării pedepsei, în condiţiile art. 91 C.pen, care sunt întrunite, având în 

vedere conduita apelantului, dar şi faptul că posibilităţile de îndreptare sunt mai ridicate, dacă 

instanţa ar aprecia că aplicarea pedepsei este suficientă şi fără executarea acesteia, ţinând cont 

de faptul că mediul carceral este unul vicios cu care apelantul nu a avut de-a face anterior şi 

că orice persoană ar merita măcar o şansă pentru a nu mai face greşeli, pentru a începe o altă 

viaţă, mai ales că experienţa celor 9 luni petrecute în arest preventiv pot însemna uneori un 

aspect pozitiv în viaţa unor persoane, datorită lipsei de maturitate, pentru a putea vedea ce se 

întâmplă atunci când încalci legea şi poate fi un moment decisiv pentru ca persona respectivă 

să nu mai ajungă în acel loc. 

Consideră că, în acest caz, reeducarea apelantului-inculpatului este posibilă şi că, prin 

măsurile de supraveghere care vor fi impuse se va asigura o proporţionalitate între scopul 

reeducării inculpatului şi aşteptările societăţii sub aspectul restabilirii ordinii de drept 

încălcate.  
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În ceea ce priveşte apelul formulat de parchet, solicită respingerea acestuia ca nefondat 

în baza prevederilor art. 421 alin. 1 lit. b) C.proc.pen. 

Susţine că apelantul inculpat a fost trimis în judecată, prin actul de sesizare, potrivit 

prevederilor art. 4 Legea nr. 143/2000 republicată, pentru 2 infracţiuni de deţinere de droguri 

de risc pentru consum propriu fără drept, faptă prevăzută de alin. 1, constând în deţinerea, la 

data de 03.06.2018, a cantităţii de 0,35 grame Canabis în vederea consumului propriu, dar şi 

pentru deţinere de droguri de mare risc pentru consum propriu fără drept, faptă prevăzută alin. 

2, constând în deţinerea, la data de 03.06.2018 a cantităţii de 0,09 grame Cocaină în vederea 

consumului propriu, iar instanţa a dispus schimbarea de încadrare într-o singură infracţiune de 

deţinere de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu fără drept, faptă prevăzută 

de art. 4 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 republicată.  

Prin art. 4 din lege sunt incriminate cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, 

extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru 

consum propriu, fără drept.  

Instanţa a reţinut în sarcina apelantului inculpat activitatea de deţinere, la data de 

03.06.2018 a cantităţii de 0,35 grame Canabis şi a cantităţii de 0,09 grame Cocaină în vederea 

consumului propriu, care se circumscriu prevederilor art. 4, însă instanţa a apreciat, în mod 

corect, că prevederile art. 13 nu se aplică decât în modalităţile alternative de comitere ale 

livrării, distribuirii sau oferirii. 

Apelantul a fost surprins deţinând asupra sa cantităţile respective, dar drogurile nu au 

trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, sau unei alte categorii de care face 

vorbire art. 13 din lege, iar obiectul material al infracţiunii prevăzute la art. 4 constă în 

activitatea de deţinere de droguri pentru consum personal, fără drept, reprezentat prin 

substanţele şi plantele care intră în categoria drogurilor. 

Aşadar, instanţa a reţinut că prevederile art. 13 nu se aplică în situaţia prezentată, 

motiv pe care nu se poate dispune reţinerea agravantei.  

In concluzie, faţă de cele enunţate, solicită în baza art. 421 alin. 2 lit. a) C.proc.pen, 

admiterea apelului formulat de apelantul inculpat, desfiinţarea sentinţei apelate şi pronunţarea 

unei noi hotărâri, cu consecinţa reducerii cuantumului pedepselor aplicate de 2 ani şi 6 luni şi 

de 9 luni închisoare. 

In ceea ce priveşte apelul parchetului BICOT - Serviciul Teritorial Iaşi, solicită 

respingerea acestuia ca nefondat, în baza prevederilor art. 421 alin. 1 lit. b) C.proc.pen. 

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

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

(2) C.proc.pen., Curtea apreciază ca fondat apelul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iaşi, urmând a fi admis, şi ca 

nefondat apelul formulat de inculpatul X, urmând a fi respins pentru următoarele 

considerente: 

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

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

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

acestuia în săvârşirea infracțiunilor reţinute în sarcina sa și pentru care s-a dispus trimiterea în 

judecată. 

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

03.06.2018, inculpatul X a participat la festivalul de muzică A., unde în urma percheziţiei 

corporale, a fost descoperit de organele de ordine având asupra sa cantitatea de 18 
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comprimate de Ecstasy, 0,09 grame pulbere care conținea cocaină, un pacheţel confecţionat 

din folie de aluminiu, care conţinea 0,35 g Canabis.  

Cu ocazia percheziției domiciliare la locuinţa martorei Y, concubina inculpatului, în 

buzunarele unei perechi de blugi bărbătești au fost găsite 210 (două sute zece) comprimate de 

culoare albastră cu picățele de culoare albă având ștanțat pe una din fețe sigla mărcii auto 

Audi, similare celor găsite asupra lui X la festivalul A., fiind comprimate Ecstasy, care îi 

aparțineau tot inculpatului. 

Potrivit declarațiilor sale coroborate cu celelalte probe administrate, inculpatul a 

achiziţionat anterior cantitatea totală de 250 de comprimate de Ecstasy cu intenţia de a le 

comercializa la Festivalul A., iar în noaptea de 02/03.06.2018 a reuşit să comercializeze unor 

persoane necunoscute cantitatea de 22 de comprimate cu suma totală de 1100 lei (respectiv 50 

lei per comprimat), sumă ce a fost găsită asupra inculpatului la controlul corporal.  

În schimb, în ceea ce privește cantitatea de 0,35 grame Canabis și cantitatea de 0,09 

grame Cocaină care au fost găsite asupra inculpatului, s-a stabilit că acestea au fost deținute în 

vederea consumului propriu și nu în vederea comercializării. 

În cursul judecăţii, inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunilor în modalitatea 

descrisă prin rechizitoriu, solicitând aplicarea dispozițiilor art. 374, 396 alin. (10) C.proc.pen.. 

În situaţia în care inculpatul accesează procedura simplificată a recunoaşterii 

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

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

individualizarea pedepsei.  

Sub aspectul încadrării juridice, prin actul de sesizare s-a dispus trimiterea în judecată 

a inculpatului, pentru comiterea următoarelor infracţiuni: trafic de droguri de mare risc, prev. 

de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 republicată, cu aplicarea art. 13 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 143/2000 republicată (constând în depistarea în flagrant din data de 03.06.2018 

având asupra sa 18 comprimate Ecstasy destinate vânzării); trafic de droguri de mare risc, 

prev. de art. 2 alin. (1), (2) din Legea nr. 143/2000 republicată (constând în deținerea în 

vederea vânzării a 210 comprimate Ecstasy, descoperite la percheziția domiciliară); deținerea 

de droguri de risc pentru consum propriu fără drept, faptă prevăzută de art. 4 alin. (1) din 

Legea nr. 143/2000 modificată, cu aplicarea art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 143/2000 

republicată (constând în deținerea, la data de 03.06.2018, a cantității de 0,35 grame Canabis în 

vederea consumului propriu); deținerea de droguri de mare risc pentru consum propriu fără 

drept, faptă prevăzută de art. 4 alin. (1), (2) din Legea nr. 143/2000 modificată, cu aplicarea 

art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 143/2000 republicată (constând în deținerea, la data de 

03.06.2018, a cantității de 0,09 grame Cocaină în vederea consumului propriu), toate cu 

aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal  

În mod corect prima instanță a apreciat că se impune schimbarea încadrării juridice, 

reținând că în cauză inculpatul a săvârșit mai multe acte materiale care se circumscriu unei 

singure infracţiuni de trafic de droguri de mare risc în formă continuată prev. de art. 2 alin. (1) 

şi (2) din Legea nr. 143/2000 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.p., respectiv o 

singură infracțiune de deținere de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu fără 

drept, faptă prevăzută de art. 4 alin. (1), (2) din Legea nr. 143/2000 republicată. Argumentele 

oferite de prima instanță sunt temeinice, fiind însușite de instanța de control judiciar. 

Cu privire la circumstanța agravantă prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

143/2000, Curtea apreciază că aceasta se impune a fi reținută nu doar în cazul infracțiunii de 
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trafic de droguri, ci și în cazul infracțiunii de deținere de droguri în vedere consumului 

propriu. 

Contrar celor reținute de prima instanță, aceasta circumstanță agravantă nu se aplică 

doar în cazul infracţiunii de trafic de droguri în modalităţile alternative de comitere ale 

livrării, distribuirii sau oferirii, realizate în condiţiile prevăzute de lit. c) a art. 13, pentru 

considerentele ce urmează a fi expuse. 

În interpretarea art. 13 din Legea nr. 143/2000, se impune a fi avută în vedere însăși 

formularea folosită de legiuitor: „(1) Cu privire la infracţiunile cuprinse în prezentul capitol, 

pe lângă situaţiile prevăzute în Codul penal, constituie circumstanţe agravante următoarele 

situaţii: (…) c) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui 

bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea 

activităţi interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă 

într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de 

asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii 

şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora; (…). (2) 

În cazul circumstanţei agravante prevăzute la alin. (1) lit. c), referitoare la săvârşirea faptelor 

într-o instituţie de învăţământ ori în locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară 

activităţi educative, sportive, sociale sau în apropierea acestora, la maximul special prevăzut 

de lege se poate adăuga un spor care nu poate depăşi 5 ani, în cazul închisorii, sau maximul 

general, în cazul amenzii.” 

În primul rând, se observă din conținutul alin. (1) că circumstanţe enumerate la lit. a) - 

e) sunt considerate ca agravante în cazul infracțiunilor cuprinse în „prezentul capitol”, 

respectiv în Capitolul 2 al Legii nr. 143/2000, fără a fi prevăzută vreo excepție sau distincție. 

Infracțiunea de deținere de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu, fără drept, 

prevăzută de art. 4 alin. (1), (2) din Legea nr. 143/2000, se regăsește în acest capitol.  

Potrivit regulilor de interpretare logică, unde legea nu distinge, nici interpretul nu 

trebuie să distingă (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). Cu alte cuvinte, 

generalitatea formulării unui text legal conduce la generalitatea aplicării lui, fără a se 

introduce distincţii pe care textul respectiv nu le conţine. 

În al doilea rând, analizând sancțiunile reglementate de legiuitor pentru săvârșirea 

infracțiunilor prevăzute în Capitolul 2 al Legii nr. 143/2000, se constată că doar în cazul 

infracțiunii reglementate de art. 4 alin. (1) din lege este prevăzută amenda ca sancțiune 

alternativă închisorii. Așadar, doar în cazul acestei infracțiuni reținerea agravantei poate avea 

efect asupra pedepsei amenzii. Excluderea de la aplicarea art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

143/2000 a infracțiunii de deținere de droguri în vederea consumului propriu ar lipsi de 

aplicabilitate alin. (2) al aceluiași articol cu privire la majorarea pedepsei amenzii până la 

maximul general. 

Nu în ultimul rând, art. 13 din Legea nr. 143/2000 reglementează două situații 

distincte: (1) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui 

bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea 

activităţi interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori (2) dacă fapta a fost 

comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de 

asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii 

şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora. 

Prima ipoteză limitează domeniul de aplicare a circumstanței agravante la actele 

materiale specifice infracțiunii de trafic de droguri, însă agravanta presupune ca actele să fie 
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săvârșite față de o anumită categorie de persoane. Spre deosebire de aceasta, în cazul celei de-

a doua ipoteze, nu există o limitare a naturii actelor materiale, însă fapta este considerată mai 

gravă, întrucât este săvârșită într-un anumit loc, iar noțiunea de „faptă” trebuie înțeleasă ca 

orice faptă penală reglementată în Capitolul 2.  

În consecință, Curtea apreciază că în mod greșit s-a dispus înlăturarea circumstanței 

agravante prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 143/2000 și cu privire la 

infracţiunea de deținere de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu fără drept 

prevăzută de art. 4 alin. (1), (2) din Legea nr. 143/2000, criticile formulate de Ministerul 

Public fiind întemeiate. 

Pentru considerentele expuse, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.proc.pen., 

admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 

D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iaşi împotriva sentinţei penale nr. 1293/15.11.2018 a 

Tribunalului Iaşi, pe care o desființează în parte și reține circumstanța agravantă prevăzută de 

art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 143/2000 și cu privire la infracţiunea de deținere de 

droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu fără drept prevăzută de art. 4 alin. (1), 

(2) din Legea nr. 143/2000, iar în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) C.proc.pen. respinge ca 

nefondat, apelul formulat de inculpatul X. 

 

4. Recalcularea restului rămas neexecutat din pedeapsa din a cărei executare fusese 

dispusă anterior liberarea condiţionată ca urmare a aplicării art. 55 ind. 1 

din Legea nr. 254/2013 

Cuprins pe materii: Drept penal  

Indice alfabetic: rest rămas neexecutat, revocare liberare, recidivă postcondamnatorie 

Temei de drept: art. 43 Cod penal, art. 55
 
ind. 1 din Legea nr. 254/2013, Decizia nr. 

15/26.09.2018 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept în materie penală 

Recalcularea restului de 236 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare 

aplicată prin sentinţa penală nr. 723/06.06.2013 a Judecătoriei Cluj Napoca, prin 

diminuarea cu 186 zile considerate ca executate în concordanță cu Decizia nr. 15/26.09.2018 

pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală, determină modificarea în mod corespunzător a restului 

rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani, 5 luni şi 236 zile închisoare aplicată prin sentinţa 

penală nr. 328/28.09.2016 a Judecătoriei Turda. 

Fapta reținută în sarcina inculpatului a fost săvârșită la 10.06.2018, înainte de 

considerarea ca executat a restului de pedeapsă recalculat, astfel că natura recidivei nu este 

afectată de recalcularea restului de pedeapsă din mandatul anterior. În acest context, 

dispoziția de revocare a liberării condiționate rămâne legală și temeinică. Însă, raportat 

Deciziei nr. 15/26.09.2018 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 975/19.11.2018, se impune diminuare corespunzătoare a pedepsei rezultante cu zilele 

considerate ca executate din mandatul anterior. 

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

175/07.03.2019 

Prin sentinţa penală nr. 2886 din 2.11.2018, Judecătoria Iaşi a dispus următoarele: 
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„În temeiul art. 386 C.proc.pen., respinge cererea formulată de inculpatul X, prin 

apărătorul desemnat din oficiu, privind reţinerea circumstanţei atenuante judiciare prevăzută 

de art. 75 alin. (2) lit. b) Cod penal. 

În baza art. 228 alin. (1) - 229 alin. (2) lit. b) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) 

Cod penal şi art. 396 alin. (10) C.proc.pen., condamnă pe inculpatul X, (...), recidivist, aflat în 

prezent în Penitenciarul Iaşi, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

furt calificat, în stare de recidivă. 

În temeiul art. 67 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice 

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

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

exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani, pedeapsă care se va executa conform art. 68 

alin. 1 lit. c) Cod penal. 

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice 

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

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

autorităţii de stat, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau 

considerarea ca executată a pedepsei principale. 

În baza art. 104 alin. (2) Cod penal, dispune revocarea liberării condiţionate din 

executarea pedepsei de 3 ani, 5 luni şi 236 zile închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa 

penală nr. 328 din 28.09.2016 a Judecătoriei Turda, rămasă definitivă prin neapelare la data 

de 24.10.2016 şi executarea restului de pedeapsă de 393 de zile. 

În baza art. 43 alin. (1) Cod penal, adaugă pedeapsa de 3 ani închisoare stabilită prin 

prezenta sentinţă penală la restul rămas neexecutat de 393 de zile, urmând ca inculpatul să 

execute în final pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 393 de zile închisoare. 

În temeiul art. 45 alin. (1) Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă 

complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, 

respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul 

de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani, pedeapsă 

care se va executa conform art. 68 alin. (1) lit. c) Cod penal. 

În temeiul art. 45 alin. (5) Cod penal raportat la art. 45 alin. (1) Cod penal, interzice 

inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) 

şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii 

publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei 

principale. 

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

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

arestării preventive în cauză începând cu data de 10.06.2018 la zi. 

În temeiul art. 399 alin. (1) şi (4) C.proc.pen., menţine măsura arestării preventive a 

inculpatului X (mandat de arestare preventivă nr. 73/UP/ 11.06.2018 emis de judecătorul de 

drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi). 

Ia act că persoana vătămată Y, cu domiciliul în (...), nu s-a constituit parte civilă în 

cauză. 

În temeiul art. 112 alin. (1) lit. e) Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul X a 

sumei de 2.850 de lei, reprezentând suma de bani dobândită de către inculpat prin săvârşirea 
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infracţiunii, nerecuperată de către persoana vătămată care nu s-a constituit parte civilă în 

cauză. 

În baza art. 272 şi art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, onorariul apărătorului 

desemnat din oficiu pentru inculpat, în cuantum de 520 lei (delegaţie nr. 4790/06.07.2018), va 

fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi va rămâne în sarcina statului. 

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

statului suma de 1.862,31 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. 

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

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.11.2018.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele: 

La data de 10.06.2018 persoana vătămată Y a sesizat Secţia 2 Poliţie Iaşi cu privire la 

faptul că la aceeaşi dată, în jurul orei 12.23, persoane necunoscute au sustras din imobilul în 

care locuieşte un portofel în care se afla suma de 4000 lei, cartea de identitate, carduri bancare 

şi un rucsac în care se aflau articole de îmbrăcăminte. 

Astfel cum rezultă din declaraţia persoanei vătămate, aceasta locuieşte împreună cu 

fiica sa în vârstă de 3 ani într-un apartament situat la demisolul blocului nr. XXX de pe Şos. 

XXXXX. În ziua de 10.06.2018, persoana vătămată a ieşit din apartament lăsând uşa 

întredeschisă şi a mers la un apartament vecin, situat tot la demisol, unde a stat câteva minute. 

La data de 07.06.2018 inculpatul X a venit în mun. XXXX la concubina sa, martora Z, 

care locuiește fără forme legale în zona XXXXXX, la o casă părăsită. Inculpatul nu are un loc 

de muncă şi în ziua de 10.06.2018, în timpul amiezii, s-a deplasat singur în zona XXXXX, 

respectiv pe şos. XXXXX.  

Potrivit declaraţiei date organelor de poliţie, inculpatul a mers în această zonă pentru a 

căuta de lucru obişnuind să bată la uşa apartamentelor şi să-i întrebe pe proprietari dacă nu 

doresc să le presteze diferite activităţi. 

În jurul orei 12,20, când inculpatul a intrat în scara blocului nr. XXXX în care 

locuieşte persoana vătămată Y, aceasta se afla la vecina sa. Observând că uşa de la 

apartamentul persoanei vătămate este deschisă, inculpatul s-a îndreptat către uşa de acces, a 

verificat dacă în interior este vreo persoană, s-a asigurat apoi dacă pe holul clădirii nu vine 

cineva apoi a pătruns în interior şi din dormitor, de pe o măsuţă, a luat un portofel în care se 

afla suma de 4000 lei. Când a ajuns pe hol, înainte de a părăsi locuinţa, inculpatul a sustras de 

pe o etajeră un rucsac din piele de culoare neagră. Cu bunurile sustrase, inculpatul a ieşit din 

bloc apoi s-a deplasat la nişte ghene de gunoi aflate pe str. XXXXX, unde s-a oprit şi s-a uitat 

în portofel, a luat din interior suma de bani, lăsând actele şi cardurile bancare în interior. 

Inculpatul a aruncat portofelul şi rucsacul în ghena de gunoi.  

Pentru a reţine această situaţie de fapt instanţa a avut în vedere declaraţia persoanei 

vătămate Y, procesul-verbal de cercetare la faţa locului, planşe foto, procesul-verbal de 

vizionare a imaginilor înregistrate de camera de supraveghere amplasată în scara blocului, 

planşe foto, coroborate cu declaraţiile inculpatului. 

Ulterior, inculpatul a plecat la gară pentru a se întâlni cu concubina sa intenţionând să 

plece la R.. În timp ce se afla în A.C., inculpatul a intrat pentru o perioadă scurtă de timp într-

o sală de jocuri, iar când a ieşit a fost legitimat de o patrulă de poliţie şi condus la sediul 

Secţiei 2 Poliţie. Cu ocazia controlului corporal, inculpatul a scos din pantoful drept cu care 

era încălţat suma de 1150 lei, sumă provenită din comiterea faptei de furt. De asemenea, aşa 

cum rezultă din procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante întocmit de organele de 

poliţie la data de 10.06.2018, inculpatul a indicat organelor de poliţie locul în care a aruncat 
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portofelul şi rucsacul, respectiv într-o ghenă din spatele blocului nr. XXXXX situat pe str. 

XXXXX. Aceste bunuri împreună cu suma de 1150 lei au fost restituite persoanei vătămate.  

Imediat după constatarea faptei, persoana vătămată a vizionat imaginile înregistrate de 

camera de supraveghere amplasată în holul imobilului în care locuieşte, imagini pe care le-a 

pus la dispoziţia organelor de poliţie în momentul formulării sesizării. De asemenea, persoana 

vătămată a depus la dosar un extras de cont emis de B.T. din care rezultă că la data de 

06.06.2018 a retras suma de 5000 de euro, iar la data de 07.06.2018 a retras suma de 1000 de 

euro. 

Din procesul-verbal întocmit de organele de poliţie la data de 11.06.2018 cu prilejul 

vizionării imaginilor înregistrate de camera de supraveghere, rezultă că la orele 12:23:12 

inculpatul îşi face apariţia pe aleea de lângă blocul XXXX de pe şos. XXXXX, la orele 

12:23:14 intră la demisolul blocului, la orele 12:23:20 se deplasează pe holul de la intrarea în 

bloc, la orele 12:23:27 se asigură că nu este nimeni în zonă, la orele 12:23:33 se duce către 

uşa întredeschisă a apartamentului, se uită stânga dreapta după care deschide larg uşa, la orele 

12:23:36 se uită în apartament, dar nu intră, la orele 12:24:09 se deplasează pe hol pentru a se 

asigura că nu sunt persoane, la orele 12:24:22 pătrunde în apartament unde rămâne pană la 

orele 12:24:54 când îl părăseşte în grabă având un bagaj, la orele 12:24:57 părăseşte incinta 

blocului. 

Martora Z, concubina inculpatului, a declarat că în ziua de 10.06.2018, în jurul orei 

13,40, a fost sunată de inculpat care i-a cerut să vină în zona gării. Astfel, s-a întâlnit cu 

inculpatul în faţă la B.T. apoi au mers să facă nişte cumpărături, inculpatul spunându-i că are 

suma de 400 de lei pe care i-a dat-o o femeie căreia i-a săpat în grădină. S-au deplasat apoi la 

A.C. cu intenţia de lua microbuzul spre localitatea R.. Până la sosirea microbuzului, au intrat 

într-un bar unde inculpatul a jucat la aparate de jocuri electronice, apoi au ieşit din bar; 

imediat, au fost opriţi de un echipaj de poliţie care i-a condus la secţia de poliţie ocazia cu 

care a aflat că R.A. a sustras din locuinţa unei femei suma de 4000 lei.  

Cu ocazia audierii în cursul urmăririi penale, inculpatul X a avut o atitudine sinceră, 

recunoscând fapta reţinută în sarcina sa. 

Inculpatul a recunoscut în faţa instanţei, în şedinţa publică din data de 11.10.2018 

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

administrat în cursul urmăririi penale. 

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

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

dovedite mai presus de orice dubiu rezonabil. 

În drept, fapta inculpatului X care, în ziua de 10.06.2018, în jurul orelor 12:23, a 

pătruns pe uşa întredeschisă a apartamentului cu nr. XXXXX situat la demisolul blocului nr. 

XXXX de pe Şos. XXXXX, în care locuia persoana vătămată Y, iar din interior a sustras un 

portofel în care se afla suma de 4.000 lei, cartea de identitate a persoanei vătămate, carduri 

bancare, precum şi un rucsac în care se aflau bunuri personale întruneşte elementele 

constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 2 lit. b din 

Cod penal.  

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

reprezentat de acțiunea de luare a unor bunuri de valoare, fără consimțământul persoanei care 

deține posesia acestora, în scopul de a le însuși pe nedrept. Urmarea faptei constă în atingerea 

adusă relațiilor sociale referitoare la posesia bunurilor mobile, producându-se astfel rezultatul 

prevăzut de lege prin diminuarea patrimoniului persoanei vătămate. Raportul de cauzalitate 
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este evident, în sensul că, în lipsa activității infracționale a inculpatului, urmarea imediată nu 

s-ar fi produs. 

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

intenției directe, conform dispozițiilor art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, prevăzând rezultatul 

păgubitor pentru patrimoniul persoanei vătămate şi urmărind producerea lui prin sustragerea 

bunurilor, fără consimţământul persoanei care le deţine. 

Fapta a fost săvârşită prin violare de domiciliu, respectiv prin pătrunderea fără drept în 

locuinţa persoanei vătămate, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art. 229 alin. (2) lit. b) Cod 

penal. 

Instanţa constată că prin sentința penală nr. 328 din 28.09.2016 a Judecătoriei Iaşi, 

rămasă definitivă prin neapelare la data de 24.10.2016, inculpatului i s-a aplicat pedeapsa 

rezultantă de 3 ani, 5 luni şi 236 de zile închisoare, din executarea căreia a fost liberat 

condiţionat la data de 10.01.2018, cu un rest de executat de 393 de zile. 

Potrivit art. 41 alin. (1) Cod penal, există recidivă când, după rămânerea definitivă a 

unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an şi până la reabilitare 

sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu 

intenţie sau cu intenţie depăşită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau 

mai mare.  

Având în vedere că înainte ca pedeapsa anterioară să fie executată ori considerată ca 

executată inculpatul a săvârşit infracţiunea ce face obiectul cauzei cu intenţie, pentru care 

legea prevede o pedeapsă mai mare de un an, instanţa constată că inculpatul a săvârşit fapta 

dedusă judecăţii în stare de recidivă postcondamnatorie, astfel încât la încadrarea juridică a 

infracţiunilor vor fi reţinute dispoziţiile art. 41 alin. 1 Cod penal. 

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

C.proc.pen., inculpatul-apelant X, pentru motivele prezentate oral de către apărătorul acestuia. 

Analizând cauza în care s-a pronunţat sentinţa penală apelată, prin prisma tuturor 

criticilor formulate, dar şi din oficiu – sub toate aspectele de fapt şi de drept, potrivit art. 417 

alin. (2) C.proc.pen., Curtea reţine următoarele: 

Prima instanţă a stabilit, în mod corect şi în concordanţă cu probatoriul administrat, 

care se coroborează, situaţia de fapt imputată inculpatului, a procedat în mod temeinic, 

echitabil şi imparţial, la analizarea, evaluarea şi interpretarea tuturor probelor cauzei, inclusiv 

din perspectiva susţinerilor şi apărărilor formulate în cauză, şi la explicarea problemelor de 

drept invocate, într-o manieră convingătoare, susceptibilă a înlătura orice dubiu cu privire la 

existenţa faptei, la comiterea acesteia de către inculpat şi la vinovăţia acestuia. 

Corect a reţinut prima instanţă situaţia de fapt în cauză, constând, în esență, în aceea 

că a data de 10.06.2018, în jurul orei 12:20, inculpatul X a intrat în scara blocului nr. XXX, în 

care locuieşte persoana vătămată Y, în timp ce aceasta se afla la vecina sa. Observând că uşa 

de la apartamentul persoanei vătămate este deschisă, inculpatul s-a îndreptat către uşa de 

acces, a verificat dacă în interior este vreo persoană, s-a asigurat apoi dacă pe holul clădirii nu 

vine cineva apoi a pătruns în interior şi din dormitor, de pe o măsuţă, a luat un portofel în care 

se afla suma de 4000 lei. Când a ajuns pe hol, înainte de a părăsi locuinţa, inculpatul a sustras 

de pe o etajeră un rucsac din piele de culoare neagră. Cu bunurile sustrase, inculpatul a ieşit 

din bloc apoi s-a deplasat la nişte ghene de gunoi aflate pe str. XXXXX, unde s-a oprit şi s-a 

uitat în portofel, a luat din interior suma de bani, lăsând actele şi cardurile bancare în interior. 

Inculpatul a aruncat portofelul şi rucsacul în ghena de gunoi. 
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În cursul judecăţii, inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii în modalitatea 

descrisă prin rechizitoriu, solicitând aplicarea dispozițiilor art. 374, 396 alin. (10) C.proc.pen. 

Situația de fapt reținută de instanța de fond este corectă și corespunde probelor 

administrate în cursul urmăririi penale, care au fost judicios interpretate și oferă elemente de 

detaliu credibile şi coroborabile care formează un ansamblu probator ce dovedeşte pe deplin 

vinovăţia inculpatului în săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa. 

Coroborând probele administrate în cauză, instanța de fond a ajuns la concluzia justă 

că fapta există, a fost comisă de către inculpat și s-a reținut în mod corect vinovăția acestuia. 

În situaţia în care inculpatul accesează procedura simplificată a recunoaşterii 

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

jurisdicţional putând cenzura doar aspectele legate de legalitatea procedurii, încadrarea 

juridică a faptei şi de individualizarea pedepsei.  

În ceea ce privește nelegalitatea procedurii flagrantului, apărarea formulată nu este 

fondată. Curtea constată, pe de o parte, că acest aspect trebuia invocat de inculpat în etapa 

camerei preliminare având în vedere principiul separației funcțiilor judiciare și competența 

judecătorului de cameră preliminară. Pe de altă parte, potrivit art. 293 alin. (2) C.proc.pen., 

„este de asemenea considerată flagrantă şi infracţiunea al cărei făptuitor, imediat după 

săvârşire, este urmărit de organele de ordine publică şi de siguranţă naţională, de persoana 

vătămată, de martorii oculari sau de strigătul public ori prezintă urme care justifică 

suspiciunea rezonabilă că ar fi săvârşit infracţiunea sau este surprins aproape de locul 

comiterii infracţiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natură a-l presupune 

participant la infracţiune”. 

Sub aspectul încadrării juridice, Curtea apreciază că aceasta este una corectă, criticile 

formulate fiind nefondate.  

În privința pluralității de infracțiuni și a aplicării regimului sancționator specific 

recidivei postcondamnatorii, Curtea apreciază că situația juridică inculpatului ce rezultă din 

antecedența sa penală trebuie analizată din perspectiva Deciziei nr. 15/26.09.2018 pronunțată 

de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în 

materie penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 975/19.11.2018. 

Potrivit acestei decizii, „în interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi (5) din Codul 

penal, prin pedeapsa „executată sau considerată ca executată”, ce constituie primul termen al 

recidivei, se are în vedere pedeapsa recalculată ca urmare a aplicării art. 55 ind. 1 din Legea 

nr. 254/2013”. În considerente, Curtea arată următoarele: „Împrejurarea că în hotărârea prin 

care s-a dispus anterior liberarea condiţionată a fost stabilită o altă dată la care pedeapsa urma 

a fi considerată ca executată nu are relevanţă, căci modificarea acestei date este rezultatul 

aplicării art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 

privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările 

şi completările ulterioare, fiind voinţa legiuitorului ca măsura compensatorie prevăzută în 

acest text de lege să fie aplicată retroactiv, adică şi persoanelor care nu se mai aflau în 

detenţie la data intrării în vigoare a acestei modificări legislative, cu consecinţa recalculării 

perioadei executate efectiv din pedeapsa din a cărei executare fusese dispusă liberarea 

condiţionată”.  

Din adresa nr. U/25575/PGCJ din 19.02.2019 a Penitenciarului Gherla rezultă că, 

urmare a aplicării art. 55 ind. 1
 
din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a 

măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, restul 

rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani, 5 luni şi 236 zile închisoare aplicată prin sentinţa 
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penală nr. 328/28.09.2016 a Judecătoriei Turda este de 393 zile întrucât sunt considerate ca 

executate suplimentar 174 zile. 

Inculpatul a fost liberat la data de 10.01.2018, din pedeapsa de 3 ani, 5 luni şi 236 zile 

închisoare, cu un rest rămas neexecutat de 393 zile, calculat cu luarea în considerare a 174 

zile pentru perioada aferentă 08.07.2015-10.01.2018. 

Curtea constată însă că pedeapsa de 3 ani, 5 luni şi 236 zile închisoare a fost stabilită 

prin cumularea pedepsei rezultante aplicată pentru infracțiuni concurente prin sentinţa penală 

nr. 328/28.09.2016 a Judecătoriei Turda cu restul de 236 zile închisoare rămas neexecutat din 

pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 723/06.06.2013 a Judecătoriei 

Cluj Napoca. 

La solicitarea instanței, a fost înaintată adresa nr. 24217/PBBN/19.02.2019 a 

Penitenciarului Bistrița privind restul rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare 

aplicată prin sentinţa penală nr. 723/06.06.2013 a Judecătoriei Cluj Napoca și zilele care i-ar 

fi putut fi considerate ca executate pentru perioada de detenție 27.07.2012-11.03.2015 dacă 

prevederile Legii nr. 169/2017 ar fi fost în vigoare la acea dată. 

Rezultă din cuprinsul acestui document că mandatul anterior de executare a pedepsei 

închisorii a fost executat în perioada 03.11.2011 până la 11.03.2015, când a fost liberat 

condiționat cu un rest de 236 zile din pedeapsa de 4 ani închisoare. Pentru perioada de 

referință 24.07.2012-11.03.2015, i s-ar fi putut fi considerate ca executate 186 zile. 

Recalcularea restului de 236 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare 

aplicată prin sentinţa penală nr. 723/06.06.2013 a Judecătoriei Cluj Napoca, prin diminuarea 

cu 186 zile considerate ca executate în concordanță cu Decizia nr. 15/26.09.2018 pronunțată 

de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în 

materie penală, determină modificarea în mod corespunzător a restului rămas neexecutat din 

pedeapsa de 3 ani, 5 luni şi 236 zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 

328/28.09.2016 a Judecătoriei Turda. 

Rezultă din considerentele expuse că restul de 393 zile rămas neexecutat la 10.01.2018 

din pedeapsa de 3 ani, 5 luni şi 236 zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 

328/28.09.2016 a Judecătoriei Turda se impune a fi diminuat cu 186 zile considerate ca 

executate în temeiul art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, restul actualizat fiind de 207 zile. 

Fapta reținută în sarcina inculpatului a fost săvârșită la 10.06.2018, înainte de 

considerarea ca executat a restului de pedeapsă recalculat, astfel că natura recidivei nu este 

afectată de recalcularea restului de pedeapsă din mandatul anterior. În acest context, dispoziția 

de revocare a liberării condiționate rămâne legală și temeinică. Însă, raportat Deciziei nr. 

15/26.09.2018 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept în materie penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 975/19.11.2018, 

se impune diminuare corespunzătoare a pedepsei rezultante cu zilele considerate ca executate 

din mandatul anterior. 

Curtea constată că nu au fost invocate sau identificate alte motive care să afecteze 

legalitatea sau temeinicia sentinței penale apelate în afara aspectelor anterior analizate. 

5. Subiect activ al infracţiunii de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a 

destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau 

din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei 

 

Cuprins pe materii: Drept penal  
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Indice alfabetic: subiect activ al infracţiunii 

Temei de drept: art. 18 ind. 2 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 modificată 

 

Infracţiunea prevăzută de art. 18 ind. 2 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 nu este o 

infracţiune cu subiect activ calificat. 

În condiţiile în care inculpatul a avut iniţiativa înfiinţării Întreprinderii Individuale 

I.I. P.P. pentru a putea accesa finanţarea, după care, el s-a ocupat, în exclusivitate, de 

activitatea agricolă, fiind cel care a semnat Contractul de finanţare nr. C XX0 şi a retras 

suma de 107.304 lei (echivalentul sumei de 24.000 euro), de care a dispus în interes personal, 

este evident că numai inculpatul este cel care a schimbat, în mod conştient, destinaţia sumei 

virate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prevăzând şi urmărind fraudarea 

fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene, calitatea sa de mandatar nefiind 

de natură să excludă vinovăţia, în contextul în care scopul acestui mandat a fost tocmai ca 

inculpatul să-şi asigure accesul la fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii 

Europene şi posibilitatea de a dispune de acestea, contrar destinaţiei pentru care au fost 

acordate.  

În acest context, Curtea apreciază că prezumţia de nevinovăţie de care a beneficiat 

inculpatul a fost răsturnată, că probele administrate în cauză, coroborate, au demonstrat, 

dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul se face vinovat de săvârşirea faptelor 

pentru care a fost trimis în judecată şi condamnat de instanţa de fond. 

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

1/3.01.2019 

Prin sentinţa penală nr. 377/17.04.2018, pronunţată de Tribunalul Iaşi, s-au hotărât 

următoarele: a condamnat pe inculpatul A.A., la pedeapsa de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni 

închisoare, pentru comiterea infracţiunii de „schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, 

a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele 

administrate de aceasta ori în numele ei”, faptă prevăzută de disp. art. 182 alin. (1) din Legea 

nr. 78/2000 modificată. 

În baza art. 67 alin. 1 Cod penal coroborat cu disp. art. 182 alin. (1) din Legea nr. 

78/2000 modificată, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor 

prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) b) şi g) (dreptul de a desfășura activitatea de care s-a folosit 

pentru săvârșirea infracțiunii, respectiv aceea de administrare, în numele său sau a altei 

persoane, a unei întreprinderi individuale) Cod penal, pe o perioadă de 3 (trei) ani, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.  

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) (dreptul de a desfășura activitatea de care s-a 

folosit pentru săvârșirea infracțiunii, respectiv aceea de administrare, în numele său sau a altei 

persoane, a unei întreprinderi individuale) Cod penal, care va deveni executabilă doar în 

ipoteza revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executării pedepsei 

principale a închisorii în regim de detenţie. 

În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei 

de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și 6 

luni, stabilit conform art. 92 alin. 1 Cod penal.  
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În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul 

A.A. va respecta următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, 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 depășește 5 zile; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

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

de existenţă. 

În baza art. 93 alin. 2 lit. a) Cod penal, impune inculpatului obligaţia de a urma un curs 

de calificare profesională. 

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul 

va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei comunei B., jud. 

Iași, pe o perioadă de 70 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate 

presta această muncă. 

Conform art. 94 alin. 1 Cod penal, datele prevăzute la art. 93 alin. 1 lit. c) – e) Cod 

penal se vor comunica Serviciului de Probaţiune Iaşi. 

Potrivit art. 404 alin. 2 Cod de procedură penală raportat la art. 91 alin. 4 Cod penal, 

se atenţionează inculpatul asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării 

executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim de detenţie în cazul 

nerespectării, cu rea-credinţă, pe parcursul termenului de supraveghere, a măsurilor de 

supraveghere sau a obligaţiilor impuse ori stabilite de lege sau în cazul săvârșirii unei noi 

infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. 

În baza art. 19 şi art. 397 C.proc.pen. rap. la art. art. 1357 Cod civil. admite acţiunea 

civilă promovată în cauză de AFIR, şi, în consecință obligă pe inculpat la plata sumei de 

107.304,00 lei, despăgubiri civile la care se vor adăuga accesoriile prevăzute de Codul de 

procedură fiscală, calculate până la data achitării integrale a prejudiciului. 

Menţine măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa procurorului din data de 

22.11.2016 asupra bunurilor inculpatului. 

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Iaşi a reţinut următoarele: 

La data de 09.09.2013 a fost înregistrată la Oficiul Judeţean Iaşi al Agenţiei de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

sub numărul F 411 112 0112 1 24 02918, cererea depusă de numita P.P., pentru obţinerea unei 

finanţări nerambursabile în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, conform 

Măsurii 112 – „Instalarea Tinerilor Fermieri”. 

Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I de finanţare din 

cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, respectiv „Creşterea 

competitivităţii sectoarelor agricol si forestier”, având ca obiective generale: îmbunătăţirea şi 

creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi 

sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, 

igiena si bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă, precum şi îmbunătăţirea 

managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără 

creşterea populaţiei active ocupate în agricultură. Obiectivele specifice ale măsurii se referă la 

creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri. Obiectivele operaţionale sunt în 

sensul creşterii numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate 

agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii. 
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Contribuţia publică aferentă Măsurii 112 este compusă, procentual, din 20% - 

contribuţia Guvernului României şi 80% - contribuţia Uniunii Europene. 

Beneficiarii eligibili, conform ghidului solicitantului publicat de Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin 

Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii 

de Finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a 

căror exploataţie agricolă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: 

- are o dimensiune economică cuprinsă între 6 si 40 UDE (Unitate de Dimensiune 

Economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a 

exploataţiei, valoarea unei unităţi fiind de 1.200 Euro); 

- este situată pe teritoriul ţării; 

- este înregistrată în Registrul unic de identificare – A.P.I.A. şi Registrul agricol. 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 

112 sunt: 

- persoana fizică; 

- persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 

44/2008, cu modificările si completările ulterioare, individual şi independent, ca persoană 

fizică autorizată sau ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 

- asociat şi administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată 

în baza Legii 31/1990. 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

- are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi 

conducător (şef) al acesteia; 

- deţine sau se angajează sa dobândească competenţe si calificări profesionale în raport 

cu activitatea pe care urmează sa o desfăşoare; 

- prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul 

exploataţiei agricole; 

- este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de 

lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării 

sale pe cont propriu. 

Solicitantul trebuie totodată să se angajeze să urmeze, în primii trei ani de la primirea 

sprijinului, cursuri de formare profesională prin Măsura 111 - „Formare profesională, 

informare si difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul 

exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică, altele. 

Ghidul solicitantului impune şi un nivel minim de calificare al acestuia, după cum 

urmează:  

- absolvent de liceu sau de şcoală profesională / şcoală de arte şi meserii în domeniul 

agricol, veterinar şi economic cu profil agricol; 

- absolvent de liceu sau de şcoală profesională / şcoală de arte şi meserii care prezintă 

un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minimum 

150 de ore în domeniul agricol, veterinar sau economic cu profil agricol. 

Condiţiile generale ale finanţării stabilesc totodată unele criterii de selecţie aplicabile 

în situaţia în care valoarea totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni se 

situează peste valoarea totală alocată acesteia. În această situaţie proiectele prin care se 
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solicită sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selecţie, 

în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii: 

1. Solicitantul deţine o ferma de semi-subzistenţă – 20 puncte; 

2. Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (cu profil vegetal / animal) într-o zonă 

defavorizată – 15 puncte; 

3. Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă – 30 puncte; 

4.Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în 

vigoare – 20 puncte; 

5. Solicitantul accesează măsuri de agro-mediu – 15 puncte.  

În susţinerea îndeplinirii condiţiilor şi cerinţelor de mai sus, numita P.P. a depus 

cererea de finanţare sus-menţionată la data de 09.09.2013, ataşând înscrisuri în dovedirea 

îndeplinirii cerinţelor şi condiţiilor de eligibilitate, dintre care prezintă relevanţă următoarele: 

- Planul de afaceri pentru „Dezvoltarea fermei mixte P.F.P.P., în care s-a specificat 

istoricul activităţii fermierului, după cum urmează: „P.F. P.P. s-a înfiinţat în anul 2013 prin 

preluarea integrală a exploataţiei A.A.(RO 001147489) cu suprafaţa de 19,52 ha (cultivat cu 

grâu – 0,90 ha, porumb – 8,5 ha, lucernă – 2,62, pajişti permanente 7,5 ha şi a unui număr de 

27 bovine) şi prin deţinerea în proprietate a 5 capete de bovine, din dorinţa de a desfăşura o 

afacere agricolă a cărui scop şi obiect îl constituie producerea şi valorificarea produselor 

agricole vegetale şi animaliere. Este o persoană tânără, cu pregătire profesională în domeniu, 

fiind absolventă de liceu şi actualmente urmând cursuri de calificare în domeniul agricol şi de 

crescător de animale, organizate de CAJ Iaşi şi doreşte să lucreze terenul pe cont propriu. 

Ţinând seama de nevoile de acoperire a populaţiei şi de creare a unor disponibilităţi pentru 

export, creşterea numărului de animale şi a suprafeţelor cu culturi ocupă o poziţie prioritară în 

strategia de dezvoltare a sectorului agricol. Oportunităţile oferite tinerilor prin accesarea de 

fonduri europene îl face pe tânărul fermier să îşi dorească extinderea exploataţiei înfiinţate 

prin cumpărarea sau arendarea de terenuri arabile, dotarea exploataţiei cu maşini agricole 

performante şi totodată diversificarea producţiei agricole în vederea comercializării. Provine 

din familie de lucrători agricoli care lucrează de mulţi ani în domeniul producerii şi 

comercializării produselor agricole vegetale şi animaliere făcându-şi ucenicia pe lângă aceştia 

şi de aceea doreşte să lucreze pe cont propriu şi să îşi asume responsabilitatea ca şef de 

exploataţie. Se instalează pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie prin 

preluarea integrală a exploataţiei A.A. cu suprafaţa de 19,52 ha şi un număr de 32 bovine, 

fiind înregistrată la APIA pe numele P.P.– persoană fizică, primind codul exploataţiei RO 

006000860, activitatea desfăşurându-se pe teritoriul comunei B.. Suprafeţei de 19,50 ha (cu 

grâu - 0,90 ha, porumb – 8,5 ha, lucernă – 2,62, pajişti permanente 7,5 ha şi a unui număr de 

27 bovine) cu care P.P. este înregistrată la APIA şi DSVSA în anul 0 îi corespund un număr 

de 13,715 UDE, putând accesa un proiect la Măsura 41 – 112, iar până în anul următor se va 

dezvolta cu încă 5,876 UDE prin creşterea suprafeţei cu 4 ha pe care vrea să le achiziţioneze 

cu banii primiţi prin proiect, prin cultivarea acestuia cu legume în grădini pentru 

comercializare şi lucernă şi prin menţinerea numărului de animale, ajungând la 19,591 UDE. 

Prin activitatea pe care o va desfăşura urmăreşte diversificarea producţiei, creşterea 

veniturilor din comercializarea pe piaţa liberă, cât şi la târguri de produse agricole a unei 

cantităţi mai mari din produsele obţinute. În dorinţa de a accesa fondurile europene s-a înscris 

în Cooperativa 2 Moldova Iaşi – Sud, urmând ca până la semnarea contractului de finanţare să 

se autorizeze într-o formă juridică. Terenurile pe care le lucrează doamna P sunt terenuri 

fertile şi fiind amplasate în apropierea căilor de acces prezintă avantajul unui acces uşor al 
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utilajelor şi al mijloacelor de transport în vederea preluării producţiei de pe câmp. Comuna B. 

are soluri cu un grad ridicat de fertilitate, bine structurate, cu textură mijlocie, permeabile ce 

dau posibilitatea practicării unei agriculturi intensive, moderne. La nivel de localitate, 

înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea acestei ferme va contribui la reducerea gradului de 

fragmentare al terenului din punct de vedere al proprietăţii. Solicitantul provine dintr-o 

familie de fermieri din com. B., judeţul Iaşi şi a lucrat în ferma mixtă A.C.I. câte 5 ore/zi în 

perioada iulie 2012 – iulie 2013, până în august 2013 când s-a instalat pe cont propriu, 

începând cu această dată a lucrat în cadrul fermei peste 5 ore/zi”; 

- Tabelul nominal privind contractele de arendă încheiate cu arendaşul P.P. înregistrat 

la Primăria com. B., jud. Iaşi, cu numărul 4921/06.08.2013, conform căruia susnumita 

exploatează teren arabil şi fâneţe în comună în baza a 49 contracte încheiate cu arendatorii, 

precum şi adeverinţa nr. 4919/06.08.2013 a aceluiaşi emitent, din care reiese suprafaţa 

utilizată de 19,52 ha, la care sunt anexate extrase din registrul agricol al comunei; 

- „Contractul de arendare” înregistrat la Primăria comunei B. cu numărul 1080 din 

17.07.2013, între arendatorul P.P. şi arendaşul A.A., având ca obiect darea în folosinţă de 

către cel din urmă, către arendaş, a unei construcţii/anexă gospodărească în suprafaţă de 300 

mp, împreună cu terenul aferent de 3100 mp; 

- Înscrisuri doveditoare ale deţinerii în proprietate a animalelor, respectiv adeverinţa 

Cabinetului Medical Veterinar „D.C.” nr. 47/08.08.2013, conform căreia numita P.P. deţine 

32 bovine, conform evidenţelor sanitar-veterinare; formularul de mişcare seria D nr. 0070569, 

prin care fostul proprietar al bovinelor, A.A., a predat animalele noului proprietar P.P.; un 

număr de 32 formulare „Paşaportul bovinei”, precum şi Registrul animalelor din exploataţia 

RO0961290582, emis de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi cu 

numărul 14.388 din 12.08.2013;  

- Angajamentul solicitantului de înregistrare şi autorizare, dat de numita P.P. la data de 

14.08.2013, prin care aceasta se obligă să se înregistreze şi autorizeze ca persoană fizică 

autorizată - P.F.A. sau întreprindere individuală - Î.I. conform O.U.G. 44/2008 (urmând a se 

încadra, astfel, în categoriile de beneficiari eligibili, specificate mai sus, conform Ghidului 

solicitantului);  

- DECLARAŢIA dată de solicitantul P.P. la data de 14.08.2013, prin care aceasta face 

cunoscut, pe proprie răspundere, faptul că: „am lucrat cu cel puţin 12 luni înaintea instalării 

mele pe cont propriu, respectiv 07.08.2013, peste 50% din timpul meu de lucru în cadrul 

fermei I.I. A C.I, în perioada iulie 2012 – iulie 2013 un număr de 5 ore/zi”; 

- DECLARAŢIA dată în aceeaşi zi, 14.08.2013, de reprezentantul I. I.A.C.I., care 

confirmă faptul că „doamna P.P. domiciliată în…, a lucrat în cadrul fermei pe care o 

administrez, în perioada iulie 2012 – iulie 2013 un număr de 5 ore/zi”;  

- Adeverinţa nr. 6336/21.06.2010 emisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură (A.P.I.A.), conform căreia numita P.P. a depus cerere pentru schemele de sprijin 

pe suprafaţă pentru anul 2013, înregistrată la Centrul local Târgu Frumos în data de 

07.08.2013, care conţine declaraţia pe proprie răspundere a fermierului pentru suprafaţa de 

19,52 ha; 

- Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Cooperativei Agricole De Gradul 2 

Moldova 2007 Iaşi Sud înregistrată sub numărul 751/22.03.2013, prin care P.P. a devenit 

membru al acestei unităţi asociative (încadrându-se, astfel, în criteriul de selecţie referitor la 

includerea fermierului într-o formă asociativă, conform aceluiaşi Ghid al solicitantului). 
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Numita P.P. a completat şi semnat la 09.09.2013 şi o „Declaraţie pe propria 

răspundere a solicitantului”, înscris obligatoriu a fi depus împreună cu Cererea de Finanţare, 

în care a specificat, la punctul 1, că: „Declar că îndeplinesc cerinţele minime de acordare a 

sprijinului prevăzute în fişa măsurii din Ghidul Solicitantului şi mă angajez să le respect pe o 

perioadă de minim 5 ani de la primirea sprijinului, inclusiv criteriile de selecţie pentru care 

am fost punctat”, iar la punctul 2: „Declar că toate informaţiile din prezenta cerere de 

finanţare şi din documentele anexate sunt corecte şi mă angajez să respect condiţiile cerute în 

reglementările referitoare la prezentul program şi pe cele legate de proiectul anexat şi să 

furnizez periodic, la cerere, documente justificative necesare”. 

Cererea de finanţare, anexele şi documentele depuse odată cu aceasta au făcut obiectul 

activităţilor de audit, verificare şi evaluare, dosarul administrativ al cererii de finanţare fiind 

instrumentat la nivelul Grupului Local de Acţiune Iaşi Sud-Vest al A.P.D.R.P., cu sediul în 

comuna Strunga, jud. Iaşi (G.A.L. Strunga). Menţionăm că acest organism a preluat cele 5 

criterii de selecţie stabilite în ghidul solicitantului (pe baza cărora se acordă punctaj cererii de 

finanţare), modificând punctajul şi impunând solicitanţilor încă două criterii suplimentare, 

respectiv: 

1. Proiectul este accesat de femei – 30 puncte; 

2. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru 

investiţii similare în ultimii 5 ani – 15 puncte. 

În aceste împrejurări, cererea de finanţare depusă de P.P. a fost evaluată conform 

criteriilor specifice impuse de G.A.L. Strunga, obţinând un număr de 75 puncte rezultate din 

îndeplinirea următoarele criterii: solicitantul face parte dintr-o formă asociativă (fiind, aşa 

cum am arătat, înscrisă la Cooperativa Agricolă de Gradul 2 Moldova 2007 Iaşi Sud), pentru 

care a primit 30 puncte; proiectul este accesat de femei, pentru care s-au acordat încă 30 

puncte, iar pentru faptul că nu a mai beneficiat anterior de sprijin din alte fonduri, a primit alte 

15 puncte. 

Tot în cadrul activităţilor administrative de verificare a cererii de finanţare, s-a 

efectuat vizita în teren la ferma solicitantului P.P. de către reprezentanţii Autorităţii 

Contractante. În această privinţă, la data de 20.11.2013, A.P.D.R.P. a încheiat Raportul asupra 

verificării pe teren nr. 704, document care cuprinde concluzia că „cererea de finanţare 

îndeplineşte din punct de vedere al verificării pe teren condiţiile pentru a fi declarată 

eligibilă”. 

Concomitent, numita P.P., împreună cu inculpatul A.A., s-au ocupat de îndeplinirea 

demersurilor necesare înregistrării şi autorizării solicitantului ca persoană fizică autorizată - 

P.F.A. sau întreprindere individuală - Î.I. conform O.U.G. 44/2008, cerinţă impusă pentru a 

putea deveni beneficiar eligibil şi asumată de P.P., prin angajamentul din 14.08.2013, 

angajament ataşat la cererea de finanţare. 

La data de 22.11.2013, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi a 

dispus, prin rezoluţia nr. 26439, înregistrarea şi autorizarea funcţionării Întreprinderii 

Individuale P.P., cu sediul în satul B., comuna B., jud. Iaşi. 

La data de 25.11.2013, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi a 

emis şi certificatul de înregistrare al întreprinderii, acesteia atribuindu-i-se numărul de ordine 

în Registrul Comerţului F22/2479/22.11.2013. Totodată autorităţile fiscale au acordat unităţii 

Codul Unic de Înregistrare 32503442. 
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Documentele de înregistrare, autorizare a funcţionării şi coordonatele bancare (datele 

contului deschis la Banca Transilvania) aparţinând Î.I. P.P. au fost depuse la A.P.D.R.P. – 

Centrul de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 1 Iaşi la data de 14.02.2013.  

Cu privire la depunerea acestor înscrisuri se observă că persoana care a realizat această 

activitate nu a fost numita P.P., ci inculpatul A.A.. Documentele au fost primite de autoritatea 

contractantă datorită faptului că numita P.P. semnase anterior o procură specială prin care a 

împuternicit pe inculpatul A.A.„pentru a înfiinţa şi administra cu puteri depline orice 

întreprindere individuală”, înscris autentificat la Biroul Notarial D.B. cu încheierea nr. 

3641/20.11.2013. În acelaşi timp, la biroul notarial s-a realizat şi legalizarea semnăturii 

numitei P.P., fiind dată încheierea de legalizare semnătură nr. 109/20.11.2013.  

Documentele de înfiinţare şi funcţionare, inclusiv coordonatele bancare ale 

întreprinderii, au fost, aşadar, depuse la A.P.R.D.P. – C.P.R.D.P. 1 Iaşi de inculpatul A.A., 

care a întocmit în acest sens o „Cerere”, document olograf, înregistrat cu nr. X0 din data de 

14.02.2016. În conţinutul acestei cereri, care este semnată de inculpatul A.A. şi poartă 

totodată ştampila Î.I. P.P., semnatarul actului specifică: „la această cerere enumerez toate 

documentele necesare la dosarul de plată”, după care sunt menţionate actele depuse. Înscrisul 

intitulat „Cerere” reprezintă, practic, un opis al documentelor care se predau autorităţii 

contractante. 

După definitivarea tuturor acestor activităţi de audit, verificare şi evaluare, cererea de 

finanţare a fost aprobată, sens în care, la data de 17.02.2014, s-a încheiat CONTRACTUL DE 

FINANŢARE nr. C XX0 între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în calitate 

de autoritate contractantă, şi P.P. Întreprindere Individuală cu sediul în sat. B., comuna B., 

jud. Iaşi, reprezentată prin P.P., în funcţia de titular întreprindere individuală, ca beneficiar.  

Contractul a fost semnat, pentru beneficiar, de inculpatul A.A., la rubrica „Pentru 

Beneficiar – Reprezentant legal” fiind specificat numele „A.A.” şi menţiunea „Conf. proc. nr. 

109/20.11.2013”, ceea ce atestă că inculpatul a semnat contractul în baza procurii speciale 

date de către P.P., în condiţiile specificate mai sus, luând cunoştinţă de termenii şi condiţiile 

Contractului de finanţare şi, implicit, de obligaţiile asumate de Întreprinderea Individuală P.P. 

prin Planul de afaceri întocmit şi prin Cererea de finanţare – obligatorie pentru beneficiar în 

baza Contractului de finanţare. 

În baza mandatului primit de la numita P.P., inculpatul A.A. era împuternicit să 

administreze exploataţia agricolă aparţinând Întreprinderii Individuale P.P. (să încheie orice 

act va socoti că este necesar pentru o bună administrare a acesteia şi să rezolve orice problemă 

privind întreprinderea individuală) şi, de asemenea, cu menţiunea că va răspunde juridic 

pentru modul de administrare, inculpatul A.A. era împuternicit „să deruleze orice fonduri 

europene în cadrul oricăror măsuri”. Contractul poartă, de asemenea, ştampila Î.I. P.P. Prin 

semnarea Contractului de finanţare, Agenţia pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit s-a angajat să 

acorde beneficiarului sprijin financiar nerambursabil sub formă de primă pentru instalarea 

tinerilor fermieri, de maximum 40.000 euro, echivalent a maxim 178.940 lei, astfel: prima 

tranşă de maximum 24.000 euro echivalent a maxim 107.364 lei reprezentând 60% din 

valoarea totală şi a doua tranşă de maximum 16.000 euro echivalent a maxim 71.576 lei 

reprezentând diferenţa de 40%. 

În ceea ce priveşte modalitatea de plată a acestor sume, în contract s-a prevăzut că 

sprijinul financiar se va acorda în două tranşe, pe baza cererilor de plată autorizate de Agenţie, 

depuse de beneficiar. Prima cerere de plată, reprezentând 60 % din valoarea totală, se depune 

în maximum 10 zile de la data semnării contractului de finanţare, iar plata se va efectua în 
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maximum 90 zile de la data declarării conformităţii cererii de plată de către Autoritatea 

Contractantă. A doua cerere de plată, reprezentând 40% din valoarea sprijinului, trebuie 

depusă în maximum 33 luni de la data semnării contractului de finanţare, după verificarea 

îndeplinirii tuturor acţiunilor prevăzute în Planul de afaceri, obligatoriu cu implementarea 

standardelor comunitare şi plata se va efectua în maximum 90 zile de la data declarării 

conformităţii cererii de plată de către Autoritatea Contractantă. 

Durata de execuţie a contractului s-a stabilit la 36 de luni, calculate începând cu data 

semnării acestuia de ambele părţi. 

Cererea de plată pentru tranşa 1, formulată conform prevederilor contractului, a fost 

depusă de Î.I. P.P. la data de 18.02.2014, atribuindu-i-se de către Oficiul Judeţean de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Iaşi codul cererii de plată: PXX0/1. 

Cererea propriu zisă (4 file) este semnată, personal, de numita P.P.. În formularul de 

identificare financiară ataşat cererii este, însă, specificat că persoana de contact pentru 

titularul contului întreprinderii este inculpatul A.A., acest formular, datat 17.02.2014, fiind 

semnat de către inculpatul A.A. şi ştampilat cu impresiunea Î.I.P.P.. 

În cursul anului 2015, P.P. a sesizat Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor 

Rurale Nord - Est Iaşi cu privire la activitatea inculpatului A.A. în cadrul I.I.P.P. 

Urmare a acestei sesizări, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIR a 

procedat la efectuarea unui control privind proiectul Dezvoltarea fermei mixte PF P.P., Sat B., 

comuna B., jud. Iaşi conform contractului de finanţare 0/17.02.2014, încheindu-se în acest 

sens procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare din 

07.01.2016. Din conţinutul procesului verbal reiese că beneficiarul finanţării nu a respectat 

planul de afaceri, în sensul că nu a achiziţionat cele 4,0 ha de teren prevăzute a fi cumpărate 

în anul I (2014) şi nici nu a fost prezentat vreun document care să confirme realizarea 

acţiunilor prevăzute în planul de afaceri (cumpărare teren, comercializare produse, 

achiziţionare tineret bovin etc.). De asemenea, I.I. P.P. nu a prezentat documente justificative 

pentru folosirea sprijinului financiar primit de la AFIR pentru activitatea, modernizarea şi 

dezvoltarea fermei sale, aşa cum s-a angajat prin planul de afaceri depus la cererea de 

finanţare, cu excepţia Fişei de lichidare a contului bancar deschis la Banca Transilvania, din 

care rezultă că AFIR a virat tranşa I de plată în sumă de 107.304 lei (sumă cheltuită integral). 

Din extrasele de cont ale Băncii Transilvania, pentru I.I. P.P., dar și din recunoașterea 

inculpatului, rezultă că, în perioada 05.03.2014 – 31.05.2014 inculpatul A.A. a retras din 

contul I. I.P.P., de la ATM-uri din judeţele Iaşi şi Neamţ, întreaga sumă de 107.304 lei, 

reprezentând tranşa I de plată din finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul proiectului 

Dezvoltarea fermei mixte PFP.P., Sat B., comuna B., jud. Iaşi conform contractului de 

finanţare 0/17.02.2014. 

I.I. P.P. nu figurează în evidenţele Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi 

ca fiind proprietar al unor bunuri imobile. 

Potrivit clauzelor Contractului de finanţare 0/17.02.2014, asumate de inculpatul A.A., 

prin semnarea Contractului în numele reprezentantului legal al Beneficiarului, între sumele 

primite cu titlu de finanţare nerambursabilă şi scopul pentru care aceste sume sunt utilizate 

există o legătură organică, indisolubilă, rezultă că suma de 107.304 lei, reprezentând tranşa I 

de plată acordată Beneficiarului I. I. P.P. în temeiul Contractului de finanţare sus-menţionat, a 

fost folosită de inculpatul A.A., în calitate sa de împuternicit de a administra cu puteri depline 

întreprinderea individuală prin procura specială autentificată la Biroul Notarial „D.B.” prin 

încheierea nr. 3641/20.11.2013, într-un alt scop decât cel la care era obligat prin Contractul de 
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finanţare, respectiv achiziţionarea unei suprafeţe de 4,0 ha de teren, prevăzută a fi cumpărată 

în anul I (2014).  

Relevantă cauzei este și declarația dată de A.A., în cursul urmăririi penale, la data de 

25.11.2016, când a fost audiat în calitate de suspect prin care a recunoscut, în mod nuanțat și 

circumstanţiat, săvârşirea faptei imputate, după cum urmează: 

A declarat că în anul 2009, după ce a revenit în localitatea de domiciliu, fiind plecat 

anterior în străinătate, a început o exploataţie agricolă. A cumpărat iniţial aproximativ 16 

bovine şi a arendat o suprafaţă de aproximativ 30 hectare de teren. Ulterior a continuat să 

achiziţioneze animale, pentru a se extinde. Aceste activităţi agricole le desfăşura în nume 

personal, fără a fi înregistrat în vreun fel ca persoană juridică. 

În ceea ce priveşte terenurile pe care le-a arendat a încheiat contracte cu mai mulţi 

cetățeni din comuna B., iar contractele de arendă au fost înregistrate la Primăria comunei B. 

În aceste împrejurări, în primăvara anului 2013 a purtat o discuţie cu numita P.P., pe 

care a rugat-o să îl ajute să obţină o finanţare europeană pentru proiectul „112 – TÂNĂRUL 

FERMIER”. I-a solicitat numitei P.P. acest sprijin, întrucât el nu avea studiile necesare pentru 

a fi eligibil, respectiv nu era absolvent de liceu sau facultate, cerinţe despre care ştia că sunt 

impuse la accesarea proiectului. 

Pentru a putea accesa finanţarea, A.A. i-a propus numitei P.P. să „treacă” exploataţia 

agricolă pe numele ei, iniţial fiind în discuţie varianta ca ea să se ocupe de exploataţie, la fel 

ca A.A. anterior, în calitate de persoană fizică şi să poată solicita finanţarea, întrucât ea avea 

studiile necesare. 

În perioada următoare s-au deplasat împreună în municipiul Iaşi, la o instituţie din 

zona Copou, despre care A.A. crede că se numeşte „Camera Agricolă”. Acolo au primit unele 

informaţii despre proiect, după care A.A. şi P.P. au apelat la serviciile unui proiectant, care s-a 

ocupat de întocmirea tuturor documentelor necesare accesării fondurilor. Nu reţine numele 

acestui proiectant, despre care ştie că este o doamnă care locuieşte la una dintre ieşirile din 

municipiul Iaşi. Această doamnă le-a dat indicaţiile necesare, spunându-le ce acte trebuie să îi 

pună la dispoziţie. Ea le-a dat îndrumări în sensul de a înfiinţa o întreprindere individuală, 

lucru pe care cei doi l-au făcut, fiind, astfel, înregistrată I.I.P.P. 

A.A. a mai precizat că, pentru sprijinul pe care i-l oferea P.P., i-a promis că o va ajuta 

cu o anumită sumă de bani, dar nu au stabilit de la început cât anume urma să primească P.P. 

De asemenea, A.A. a declarat că el a fost cel care a achitat absolut toate cheltuielile cu 

deplasările în municipiul Iaşi, taxe care s-au cerut şi orice alte costuri, inclusiv cele cu 

înregistrarea I.I.P.P. . 

Pentru primirea finanţării a fost deschis un cont bancar aparţinând I.I.P.P., A.A. arată 

că nu-şi aminteşte dacă la deschiderea contului a fost singur sau însoţit de P.P.. Conform 

declaraţiei inculpatului, contul a fost deschis la Banca Comercială Română din oraşul Târgu 

Frumos, judeţul Iaşi. 

A.A. precizează că, după înfiinţarea I.I.P.P., atât documentele de înregistrare, cât şi 

ştampila întreprinderii au rămas tot timpul în posesia lui. 

Aceste activităţi se desfăşurau în vara anului 2013, perioadă în care s-a realizat şi 

„trecerea” activităţii agricole de pe numele inculpatului A.A. pe numele P.P. Inculpatul A.A. 

afirmă că, din câte reţine, iniţial a efectuat acest transfer pe numele persoanei fizice P.P., iar 

ulterior s-a revenit şi s-a făcut din nou trecerea pe Întreprinderea Individuală P.P. Transferul 

exploataţiei agricole s-a făcut, efectiv, în modalitatea următoare: pentru terenurile care erau 

arendate de A.A. au fost încheiate contracte noi de arendă pentru arendaşul I.I.P.P. Inculpatul 
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nu-şi aminteşte dacă înainte de a face contracte pentru întreprindere a mai făcut şi contracte de 

arendă pentru arendaşul P.P. ca persoană fizică. Despre modalitatea de încheiere a noilor 

contracte de arendă, A.A. relatează, în cuprinsul declaraţiei date ca suspect, că s-a deplasat la 

domiciliul fiecărui arendator în parte, spunându-i că trebuie semnat un nou contract de arendă, 

fără a discuta motivele acestei refaceri a contractelor. A.A. nu îşi aminteşte dacă numita P.P. 

l-a însoţit vreodată la aceste vizite făcute arendatorilor. A.A. adaugă faptul că arendatorii nu 

citeau noile contracte de arendă, însă el le-a spus unora dintre aceştia că arendaş nu va mai fi 

el în continuare, ci numita P.P. . Contractele de arendă cu I.I. P.P. au fost înregistrate la 

Primăria comunei B., judeţul Iaşi. 

În ceea ce priveşte transferul animalelor pe care le avea în exploatare, A.A. s-a 

deplasat în acea perioadă la medicul veterinar din comună şi i-a cerut să facă trecerea de pe 

numele lui pe I.I.P.P., pentru cele 20 – 30 bovine pe care inculpatul le deţinea. Cu această 

ocazie s-au întocmit nişte documente, care au fost duse la proiectant în municipiul Iaşi.  

Cu privire la celelalte documente anexate de solicitantul I.I. P.P. la cererea de 

finanţare, cum ar fi declaraţii pe propria răspundere, acte de studii, adeverinţe de la A.P.I.A. 

sau de la unitatea cooperatistă Moldova Iaşi - Sud, suspectul A.A. a declarat că nu-şi 

aminteşte detalii despre condiţiile în care au fost întocmite şi depuse la proiectant, însă aceste 

înscrisuri fac parte dintre demersurile făcute de A.A. şi P.P. în vara anului 2013, pentru 

obţinerea finanţării.  

A.A. subliniază, în cuprinsul declaraţiei date în calitate de suspect în prezenta cauză, 

faptul că a stabilit încă de la bun început cu P.P. ca ea să îl ajute doar în ceea ce priveşte 

obţinerea finanţării, iar el să se ocupe, în exclusivitate, de activitatea agricolă, ca şi înainte, 

fără ca P.P. să aibă vreo sarcină în domeniul muncilor agricole.  

De asemenea, având în vedere faptul că întocmirea dosarului pentru cererea de 

finanţare se făcea în folosul inculpatului A.A., a stabilit cu P.P. ca aceasta din urmă să îi dea o 

procură de administrare şi reprezentare a I.I. P.P., în considerarea faptului că era posibil ca 

uneori ea să nu îl poată însoţi la efectuarea anumitor demersuri necesare derulării activităţii 

întreprinderii. Prin urmare, P.P. a semnat o procură la notar, pe care A.A. a recunoscut-o, cu 

ocazia audierii în calitate de suspect, ca fiind cea autentificată la Biroul Notarial „D.B.” la 

data de 20.11.2013. 

Cu privire la activităţile pe care I.I. P.P. s-a obligat să le îndeplinească prin planul de 

afaceri întocmit cu ocazia solicitării finanţării, A.A. cunoaşte faptul că la cererea de finanţare 

s-a întocmit un plan de afaceri, despre care afirmă că l-a creat împreună cu proiectantul. A.A. 

declară că prin planul de afaceri el s-a obligat, în fapt, să execute următoarele: să 

achiziţioneze 4 hectare de teren, să cumpere unele utilaje şi să cultive pepeni, varză, porumb, 

grâu şi altele. A.A. declară că P.P. nu avea nicio responsabilitate în realizarea acestor 

angajamente din planul de afaceri. 

În cuprinsul declaraţiei date în calitate de suspect, A.A. a precizat că P.P. a găsit, la un 

moment dat, un loc de muncă în Danemarca şi i-a spus că pleacă din ţară. Plecarea acesteia nu 

avea, însă, nici un efect în ceea ce priveşte activităţile de la fermă, A.A. urmând să se ocupe şi 

în continuare de exploataţie. Inculpatul nu poate, însă, preciza în ce lună a părăsit P.P. 

teritoriul ţării şi nu îşi aminteşte dacă ea era sau nu în România în luna februarie 2014, la 

datele la care el a semnat cele două documente, respectiv contractul de finanţare şi cererea de 

plată. 

Fiindu-i prezentată, cu ocazia audierii în calitate de suspect, Cererea de plată nr. 

X0/14.02.2014, A.A. a confirmat faptul că aceasta este scrisă şi semnată de el, în calitate de 
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împuternicit legal al I.I.P.P. A menţionat suspectul că la acea dată era valabilă procura de 

reprezentare din 20.11.2013, aspect la care a făcut referire şi în cerere. 

De asemenea, fiindu-i prezentat Contractul de finanţare nr. C XX0, suspectul A.A. şi-a 

recunoscut semnătura la rubrica „reprezentant legal” al beneficiarului, precizând că pe ambele 

documente este aplicată ştampila I.I.P.P., pe care în mod sigur a aplicat-o el. 

A.A. a mai arătat că, din câte reţine, banii din finanţare s-au primit în primăvara anului 

2014. După ce au fost viraţi banii, A.A. declară că a retras suma respectivă din cont, utilizând 

un card bancar, pe care îl deţinea de la data deschiderii contului. Extragerile din cont le-a 

efectuat în mai multe zile, prin intermediul bancomatelor din oraşul Târgu Frumos. Suma 

totală care s-a virat şi pe care inculpatul a extras-o este în jur de 100.000 lei noi, echivalent a 

24.000 euro. 

Potrivit declaraţiei date de A.A. în calitate de suspect, acesta nu reţine dacă i-a 

comunicat numitei P.P. faptul că a primit banii din finanţare, însă îşi aminteşte că, în perioada 

primirii banilor, P.P. revenise din străinătate, pentru a participa la înmormântarea tatălui său. 

În acea perioadă A.A. s-a întâlnit cu ea şi este posibil să îi fi spus că a primit banii. 

În legătură cu modul în care a utilizat suma de bani primită în baza Contractului de 

finanţare, A.A. declară că, după primirea sumei de bani de la finanţator, a folosit aceşti bani 

pentru a achiziţiona îngrăşăminte, seminţe, ierbicide şi alte bunuri necesare desfăşurării 

activităţilor. 

În concret, susţine că avansul în echivalent a 24.000 euro a fost cheltuit pentru 

cumpărarea următoarelor bunuri: 

- în vara anului 2014 a achiziţionat un tractor de la un vânzător din judeţul Botoşani, 

dintr-o localitate al cărei nume nu îl reţine. Tractorul a costat 3.800 euro, în care este inclus 

costul transportului utilajului în comuna B. Cu ocazia achiziţiei s-a întocmit un document de 

vânzare-cumpărare, despre care suspectul a afirmat că îl are, probabil, la domiciliu şi îl va 

depune la dosarul cauzei; 

- a cumpărat un utilaj de ierbicidat, care a costat aproximativ 8.000 lei, cu tot cu o 

greblătoare pe care a primit-o separat, în primăvara anului 2015. A.A. afirmă că aceste utilaje 

le-a achiziţionat de la un vânzător din zona „YY”, al cărui nume nu şi-l aminteşte. Precizează 

că nu are documente de provenienţă pentru aceste utilaje, întrucât, la momentul încheierii 

tranzacţiei, vânzătorul ar fi spus că nu are timp să facă acte, iar ulterior inculpatul l-ar fi căutat 

de câteva ori pe vânzător, fără a-l găsi la domiciliu;  

- în vara-toamna anului 2014, a efectuat unele lucrări de construcţie la grajdul de 

animale, al căror cost nu îl poate estima. Materialele de construcţii le-a cumpărat din diverse 

locuri, din bazarul din sat şi nu are documente de provenienţă pentru acestea.  

A.A. a declarat, cu ocazia audierii în calitate de suspect, că pentru îngrăşăminte, 

seminţe, ierbicide şi celelalte produse pentru fermă deţine în mod sigur documente de 

achiziţie, pe care s-a obligat să le depună la dosarul de urmărire penală şi a precizat că nu-şi 

aminteşte să fi achiziţionat alte bunuri din banii primiţi de la autoritatea contractantă.  

A.A. a declarat, cu ocazia audierii în calitate de suspect, că din cei 24.000 euro nu mai 

are în prezent nici un ban şi a susţinut că suma a fost folosită în totalitate pentru exploataţia 

agricolă, fără ca el să fi cheltuit vreun ban în interes personal.  

La dosarul cauzei nu inculpatul nu a mai depus niciun înscris din care să rezulte cele 

afirmate iar aceste afirmaţii sunt contrazise de ansamblul materialului probator administrat în 

cauză, din care rezultă că inculpatul A.A. nu poate dovedi efectuarea niciuneia dintre 

investiţiile aferente anului 1 al proiectului pentru care a primit finanţare nerambursabilă de la 
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Autoritatea Contractantă şi la care s-a obligat prin Planul de afaceri şi Cererea de finanţare, 

obligatorie pentru beneficiar în baza Contractului de finanţare semnat și asumat în numele 

reprezentantului legal al Î.I.P.P., de către inculpatul A.A. 

În ceea ce priveşte cumpărarea celor 4 hectare de teren, la care s-a angajat, în numele 

I.I.P.P., prin planul de afaceri, pentru realizarea creşterii dimensiunii economice a fermei, 

scop în care s-a şi acordat finanţarea, suspectul A.A. a declarat că nu a achiziţionat până în 

prezent această suprafaţă, motivând nerespectarea obligaţiei asumate prin neînţelegerile cu 

P.P., care i-a revocat procura de administrare a întreprinderii individuale „în cursul anului 

2014”, în realitate procura a fost revocată la data de 09.09.2015 conform declarației 

autentificate sub nr. 2275 dată de P.P. în fața unui notar public. 

A mai precizat inculpatul în cursul urmăririi penale că, întrucât era obligat să cumpere 

suprafaţa de 4 ha teren din suma de 24.000 euro primită, iar în prezent nu mai are niciun ban 

din această sumă, va achiziţiona cele 4 hectare de teren din resurse proprii, pentru că din banii 

primiţi ca finanţare s-au făcut alte activităţi. 

A.A. a subliniat faptul că P.P. nu a avut absolut nicio implicare în coordonarea 

exploataţiei agricole, el fiind singurul care a luat decizii şi a pus în aplicare activităţile 

întreprinderii şi a precizat că în prezent tot el se ocupă de fermă, întrucât P.P. nu mai are 

legătură cu activităţile acesteia.  

Cu ocazia audierii în calitate de inculpat, tot în cursul urmăririi penale, la data de 

13.12.2016, A.A. a declarat că îşi menţine cele declarate în calitate de suspect, formulând 

următoarele precizări suplimentare: 

În ceea ce privește tractorul despre care a afirmat că, în urmă cu aproximativ doi ani, 

în primăvara – vara anului 2014, l-a cumpărat de la o persoană necunoscută cu suma de 3.800 

de euro, inculpatul A.A. a relatat că a găsit acea ofertă de vânzare pe internet, întrucât deţine 

la domiciliu un calculator conectat la internet. După ce a găsit anunţul de vânzare a 

tractorului, s-a consultat cu fratele său, A.L., cu privire la oportunitatea achiziţiei. După ce s-a 

decis să achiziţioneze acel bun, inculpatul a contactat telefonic vânzătorul, după care s-a 

deplasat împreună cu fratele său la domiciliul vânzătorului, într-o localitate situată la 

aproximativ 30 – 50 km după municipiul Botoşani, al cărei nume nu îl reţine. După ce a 

discutat cu vânzătorul, au stabilit să aducă utilajul la domiciliul său din comuna B., lucru care 

s-a şi petrecut în perioada următoare. Banii au fost remişi efectiv vânzătorului în momentul în 

care acesta a adus tractorul la locuinţa inculpatului. 

Inculpatul a declarat că nu reţine exact, dar crede că pentru această achiziţie a fost 

perfectat un act de mână, în care este trecută, probabil, contravaloarea utilajului. A.A. a 

precizat că urmează să se deplaseze la domiciliu şi să caute, până a doua zi (14.12.2016), 

acest act, pe s-a obligat să îl aducă la organul de anchetă pe a-l depune la dosarul cauzei. 

La momentul audierii inculpatul a declarat că nu poate să indice numele, numărul de 

telefon sau alte date despre vânzătorul tractorului şi nu mai reţine nici unde locuieşte, însă 

este posibil ca pe actul de vânzare al tractorului să fie trecute datele vânzătorului. 

Inculpatul a precizat că tractorul pe care l-a achiziţionat nu a fost înmatriculat 

niciodată în circulaţie, nefiind tractor rutier, ci utilaj agricol. De asemenea, nu l-a înregistrat la 

Primăria comunei B.. După achiziţia utilajului, l-a folosit pentru fermă. 

În privinţa utilajelor pe care a declarat, cu ocazia audierii în calitate de suspect, că le-a 

cumpărat din zona „YY” şi pentru care a afirmat că a achitat 8.000 de lei, respectiv un utilaj 

de erbicidat şi o greblătoare, A.A. a precizat că a cumpărat aceste bunuri în primăvara anului 

2015, dintr-o locaţie pe care o cunoştea anterior, fiind vorba de un imobil amplasat pe traseul 
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ce pleacă din municipiul Roman, spre Moţca, până a se ajunge la popasul restaurant denumit 

„YY”. Pe aceeaşi parte a drumului cu „YY”, la aproximativ 100 metri de acest obiectiv, este o 

casă unde se află expuse, la drum, astfel de utilaje. Inculpatul a indicat acest imobil ofiţerului 

de poliţie judiciară, prin intermediul aplicaţiei online care ajută la găsirea locaţiilor şi 

orientarea pe hărţi. A.A. îşi aminteşte faptul că, astfel cum se poate vedea şi în imaginile din 

aplicaţia online, casa unde se vindeau aceste utilaje are o troiţă în partea dreaptă a gardului, 

iar intrarea în curte se face pe o poartă mare prin partea stângă. De altfel, în imaginile puse la 

dispoziţie de aplicaţia online se vede că şi în prezent sunt expuse la vânzare utilaje agricole în 

faţa porţii respectivului imobil. 

Inculpatul a relatat că s-a deplasat la locaţia amintită împreună cu numitul D.D., 

consătean de-al său, pe care îl rugase să îl ajute să cumpere aceste utilaje. A achiziţionat 

utilajele şi a plătit vânzătorului preţul specificat. A.A. a declarat că pentru tranzacţia efectuată 

nu s-a întocmit nici un document, vânzătorul spunând că nu are timp să facă acte de vânzare şi 

stabilind ca A.A. să revină după una sau două zile, pentru a primi factura. Inculpatul a 

transportat bunurile achiziţionate cu autovehiculul aparţinând fratelui său, autovehicul cu 

număr de înmatriculare străin, pe care nu îl ştie, condus de el.  

După câteva zile de la cumpărarea utilajelor, inculpatul susţine că a revenit la casa 

vânzătorului, pe care, însă, nu l-a găsit acasă pentru a întocmi actul de provenienţă. Inculpatul 

arată că a discutat cu o persoană care era în curtea casei şi care i-a spus că vânzătorul este la o 

nuntă. După acel moment, A.A. nu l-a mai căutat, aşa încât nici până în momentul de faţă nu 

deţine vreun act care să ateste achiziţia respectivelor produse. 

Inculpatul menţionează că utilajele au fost folosite la ferma I.I.P.P., în prezent aflându-

se la sediul acesteia. 

În legătură cu lucrările de construcţii pe care le-a efectuat la imobilul unde este grajdul 

de animale, inculpatul a subliniat faptul că nu are nici un act care să dovedească achiziţia 

materialelor folosite la efectuarea lucrărilor şi afirmă că lucrarea a fost efectuată de o echipă 

pe care a găsit-o prin intermediul unui prieten, dar nu-şi aminteşte despre ce prieten este 

vorba, întrucât a întrebat mai multe persoane, în acea perioadă, dacă îi pot recomanda o astfel 

de echipă. Îşi aminteşte, însă, că a achitat acestei echipe de muncitori o sumă de 9.000 de lei 

sau 19.000 de lei cu titlul de manoperă pentru servicii. Inculpatul afirmă că, potrivit propriei 

estimări, a cheltuit pentru achiziţia materialelor mai mult de 20.000 de lei. Nu poate indica 

vreun vânzător al acestor materiale de construcţii, întrucât le-a cumpărat din Piaţa comunală 

B., de la diverse persoane. 

În legătură cu seminţele, îngrăşămintele, erbicidele şi alte produse pentru culturi 

agricole, pe care a declarat că le-a cumpărat pentru fermă, inculpatul a precizat că a 

achiziţionat astfel de bunuri, în mai multe tranşe, atunci când avea nevoie, începând din 2013 

până anul trecut. Furnizorii acestor produse sunt diverşi, respectiv magazine specializate din 

municipiul Roman, precum şi din oraşul Târgu Frumos şi comuna G. Inculpatul A.A. susţine 

că ar fi primit o factură de la un vânzător din G., a cărei valoare nu şi-o aminteşte, şi că va 

pune la dispoziţia organelor de urmărire penală această factură, la data de 14.12.2016. 

Inculpatul declară că nu îşi aminteşte cum se numeşte vânzătorul, însă datele acestuia sunt 

menţionate pe factură. 

Inculpatul A.A. a precizat că seminţele, erbicidele şi îngrăşămintele le-a utilizat la 

fermă şi a estimat costurile acestor substanţe la suma de 2.200 – 3.000 lei pe an, motivat de 

faptul că avea în exploatare aproape 11 hectare de porumb, iar costul pe hectar este de 250 – 

280 lei, în medie.  
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În afara bunurilor menţionate anterior, pe care le-a achiziţionat, inculpatul a arătat că 

din cei 24.000 euro pe care i-a primit, în echivalent în lei, în luna februarie 2014, cu titlul de 

avans/tranşa 1 din sprijinul acordat în cadrul proiectului „Instalarea tânărului fermier” 

Întreprinderii Individuale P.P., a utilizat diverse sume de bani şi în alte scopuri pe care nu le-a 

declarat iniţial, respectiv: pentru exploatarea tractorului pe care l-a achiziţionat în condiţiile 

arătate, a cumpărat combustibil (motorină) de la staţii de alimentare cu carburanți auto sau de 

la diverşi vânzători ambulanţi „la negru”, în valoare de aproximativ 15.000 lei. 

De asemenea, din suma reprezentând tranşa I de plată în cadrul proiectului a efectuat 

reparaţii la acelaşi tractor. Inculpatul a precizat că piesele de schimb au costat în jur de 7.000 

lei, iar costul manoperei, în jur de 500 – 600 de lei, l-a plătit unui mecanic al cărui prenume 

este „Radu”. 

Din aceeaşi sumă de bani, sus-menţionată, inculpatul afirmă că a achiziţionat în anul 

2014, din diverse târguri de animale din Târgu Frumos şi Podu Iloaiei, 5 sau 6 viţei pentru 

fermă, pe care i-a ţinut un an sau doi, după care i-a revândut ca bovine. Potrivit declaraţiei 

inculpatului, a cheltuit pentru achiziţia animalelor 600 sau 700 de lei. 

De asemenea, o parte a banilor pe care i-a avut la dispoziţie din cei primiţi pentru 

proiect a folosit-o în scopul de a restitui unor consăteni anumite sume pe care le împrumutase 

anterior de la aceştia. Cel mai mare împrumut pe care l-a restituit inculpatul în acest mod a 

fost de la fratele său, A.L. Acesta i-a dat diverse sume de bani, lucrând în Spania, în tranşe de 

300, 500 sau 1.000 de euro, în funcţie de cât îi cerea inculpatul sau cât putea el să îi dea, în 

decursul a aproximativ doi ani. În acest condiţii, inculpatul afirmă că valoarea totală a sumei 

pe care o împrumutase de la fratele său şi pe care trebuia să i-o restituie la data primirii tranşei 

1 din finanţare, respectiv februarie 2014, se ridica la aproximativ 8.000 de euro. Prin urmare, 

din cei 24.000 de euro, A.A. a dat fratelui său aproximativ 8.000 de euro, în vara anului 2014, 

în mai multe tranşe, fiecare în jur de 3.000 de lei – 5.000 de lei noi. Inculpatul precizează că 

între el şi fratele lui nu s-a întocmit nici un act, nici pentru acordarea împrumuturilor şi nici 

pentru restituirea banilor împrumutaţi.  

Potrivit declaraţiei inculpatului, diferenţa de bani rămasă din valoarea totală a tranşei I 

de plată, de 24.000 euro, a folosit-o în interes personal sau în interesul fermei, pentru diverse 

nevoi, cum ar fi plata unor zilieri la muncile câmpului, adus lucerna, încărcat şi altele, hrană, 

băutură şi ţigări pentru el şi pentru zilieri etc. Inculpatul a adăugat că a jucat, de asemenea, la 

aparate de jocuri de noroc o mică parte, pe care nu o poate estima, din suma primită ca 

finanţare de la Autoritatea Contractantă. 

În ceea ce priveşte prevederile planului de afaceri care a fost întocmit pentru 

solicitarea şi obţinerea finanţării, inculpatul a admis faptul că avea obligaţia de a achiziţiona 4 

hectare de teren şi de a cultiva porumb, legume, grâu şi lucernă. A recunoscut faptul că nu a 

achiziţionat cele 4 hectare de teren, însă a precizat că a intenţionat acest lucru, sens în care a şi 

efectuat unele demersuri constând în adresarea de întrebări către consăteni, cărora le-a propus 

să îi vândă teren. Inculpatul susţine că nu a mai cumpărat teren, întrucât numita P.P. i-a anulat 

procura de reprezentare. 

În anii 2014, 2015 şi 2016, A.A. declară că a cultivat pe terenul pe care îl are la 

dispoziţie grâu, porumb şi lucernă şi a înfiinţat, de asemenea, 70 de ari cu legume, respectiv 

varză, costurile fiind suportate din banii primiţi ca finanţare pentru proiect, încadrându-se la 

categoria de seminţe, erbicid şi îngrăşământ. 
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Cu ocazia audierii în calitate de inculpat, A.A. a insistat asupra faptului că a avut 

intenţia de a duce proiectul până la capăt, însă nu a putut face acest lucru, deoarece a fost 

împiedicat de P.P., care i-a revocat procura de reprezentare. 

Așa cum s-a mai arătat, susţinerile inculpatului sunt nefondate şi nesincere, având în 

vedere că revocarea de către mandanta P.P. a procurii speciale a avut loc la data de 

08.09.2015 iar condiţiile contractuale pentru anul I al proiectului, respectiv anul 2014, erau 

stricte și clare și trebuiau îndeplinite conform cerinţelor asumate prin Planul de afaceri şi prin 

Contractul de finanţare şi anexele acestuia, enumerate în precedent. 

Astfel, probatoriul administrat conduce și la concluzia că preluarea de către P.P. a 

fermei deţinute de A.A. a fost pur formală, unicul scop avut în vedere de la început de către 

cei doi fiind accesarea de către inculpatul A.A. a sprijinului financiar nerambursabil, prin 

intermediul numitei P.P., întrucât cel dintâi nu îndeplinea condiţiile de eligibilitate impuse de 

Ghidul solicitantului, respectiv nu era absolvent de studii liceale.  

Afirmaţiile inculpatului în legătură cu folosirea unei părţi a sumei de bani primită cu 

titlul de primă tranşă de finanţare în cadrul proiectului „Dezvoltarea fermei mixte PF P.P., sat 

B., comuna B., judeţul Iaşi”, respectiv echivalentul în lei al sumei de 8.000 euro, în scopul de 

a restitui fratelui său un împrumut, se coroborează cu aspectele relatate de martorul A.L. I, 

fratele inculpatului. 

Astfel, martorul a declarat că începând din 2011 sau 2012 până prin anul 2014, în 

perioada în care lucra în Spania, i-a împrumutat fratelui său, A.A., diverse sume de bani, în 

tranşe de la 300 până la 800 de euro, ce au totalizat 8.500 euro. 

În perioada 2013 – 2014, A.A. a început să îi restituie martorului din banii 

împrumutaţi. Martorul a precizat că, din câte reţine, prima dată inculpatul i-a restituit o sumă 

de peste 1.000 de euro, fără a-i spune de unde avea aceşti bani.  

Ulterior, până pe la sfârşitul anului 2014, inculpatul i-a restituit martorului, în mai 

multe tranşe, banii pe care i-i împrumutase, A.L.I. observând că fratele său are anumite sume 

la dispoziţie, motiv pentru care îi cerea, în mod repetat, să îi mai restituie din împrumut. Aşa 

stând lucrurile, din cei 8.500 euro pe care i-i împrumutase inculpatului A.A., până spre 

sfârşitul anului 2014 i-a fost restituită suma de aproximativ 8.300 de euro. Martorul a precizat 

că restituirea împrumutului s-a făcut în diverse tranşe, în lei, iar o dată sau de două ori 

inculpatul i-a dat şi euro. 

A.L.I. a menţionat că nu cunoaşte provenienţa acestor sume pe care fratele său i le-a 

restituit.  

După ce a revenit, definitiv, în România, în anul 2015, martorul a aflat că fratele său, 

A.A., accesase un proiect european, pentru care a obţinut o anumită finanţare, fără, însă, a 

cunoaşte detalii despre aceste aspecte. L-a văzut de multe ori pe A.A. împreună cu P.P., pe 

care o cunoaşte din sat, dar s-a gândit că cei doi erau prieteni, fiind ambii necăsătoriţi. Ulterior 

a aflat că ar fi fost asociaţi la acest proiect european.  

A.L.I. cunoaşte, de asemenea, faptul că la grajdul pe care fratele său îl are în 

exploatare s-au făcut anumite lucrări în perioada anterioară sosirii sale definitive de la muncă 

din străinătate, probabil prin anul 2014. Din câte ştie martorul, fratele său a fost cel care a 

construit iniţial cam jumătate din grajd, după care, prin 2014, s-a lucrat pentru edificarea 

celeilalte jumătăţi şi a fost, de asemenea, înălţată construcţia, la care s-au prevăzut spaţii de 

depozitare pentru furaje. 

În legătură cu tractorul pe care l-a cumpărat fratele său, martorul a relatat că, tot 

înainte ca el să vină definitiv acasă, inculpatul A.A. i-a arătat la un moment dat pe calculator 
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nişte fotografii cu un tractor, spunând că vrea să cumpere acel utilaj. Martorul i-a dat o părere 

în acest sens, recomandându-i să îl cumpere. Ulterior, la rugămintea inculpatului, s-au 

deplasat împreună, cu maşina martorului, într-o localitate situată după municipiul Botoşani, al 

cărei nume nu îl reţine. Acolo l-au găsit pe vânzătorul tractorului, cu care au purtat discuţii, 

apoi inculpatul a negociat, singur, achiziţia bunului. S-a dus cu inculpatul să cumpere utilajul, 

după care cei doi fraţi A au revenit la B., urmaţi de vânzător, care se obligase să aducă 

tractorul pe o platformă, până la domiciliul inculpatului. Martorul îşi aminteşte faptul că 

iniţial preţul acestui tractor trebuia să fie 4.000 de euro, dar nu ştie dacă fratele său a negociat 

vreo reducere a preţului. De asemenea, după ce tractorul a fost adus la B., A.L.I. a văzut că 

fratele său avea ca document de achiziţie de la vânzător un act scris de mână, însă nu poate 

preciza dacă acest act de vânzare-cumpărare a fost încheiat la domiciliul vânzătorului sau în 

comuna B., după ce a fost adus utilajul. Martorul nu cunoaşte care a fost, în continuare, 

situaţia acestui tractor, precizând că l-a văzut pe fratele său folosind utilajul pe care, de altfel, 

îl deţine şi în acest moment la fermă. 

Martorul A.L.I. a declarat că în perioada 2012 – 2015 i-a împrumutat adesea fratelui 

său, A.A., autovehiculul proprietatea sa, marca Renault Master, cu numere de înmatriculare 

din Spania. 

Pentru a fi verificate afirmaţiile inculpatului A.A. conform cărora ar fi cumpărat 

utilaje agricole de la un comerciant care are un punct de lucru într-un imobil situat în 

apropierea restaurantului „YY”, în cursul urmăririi penale au fost efectuate investigaţii în 

localitatea „YY” din comuna T., judeţul Neamţ. Astfel, la imobilul cu numărul 8 a fost 

identificat numitul I.T., administrator al SC „M.U.” SRL Neamţ, societate având ca principal 

obiect de activitate comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor. 

Fiind întrebat numitul I.T. dacă îl cunoaşte pe inculpatul A.A., a afirmat că nu îl 

recunoaşte pe inculpat din fotografia prezentată de organele de poliţie. Totodată, din 

verificările efectuate în documentele contabile ale societăţii „M.U.” SRL Neamţ nu a rezultat 

vânzarea de utilaje agricole în cursul anului 2014 către inculpatul A.A. sau către 

întreprinderea administrată de acesta.  

Așa cum s-a mai relevat, contrar afirmaţiilor inculpatului A.A., prin care s-a angajat să 

pună la dispoziţia organelor de urmărire penală și a instanței, toate documentele justificative 

(facturi) pe care le deţine în legătură cu modul în care a cheltuit suma de 107.364 lei 

(echivalent al sumei de 24.000 euro) retrasă din contul I.I. P.P. în perioada februarie – mai 

2014, inculpatul nu a depus la dosarul cauzei documentele respective. 

Coroborând probele administrate se constată că, deşi prin planul de afaceri depus la 

autoritatea contractantă odată cu Cererea de finanţare (Cerere ce face parte integrantă din 

Contractul de finanţare, semnat de inculpatul A.A. în calitate de mandatar al numitei P.P., 

reprezentant legal al beneficiarului) beneficiarul I. I. P.P. şi-a asumat ca obligaţie principală 

aceea ca în anul I al proiectului să achiziţioneze 4 ha de teren agricol cu banii primiţi prin 

proiect, să cultive terenul agricol cu legume în grădini pentru comercializare şi cu lucernă şi 

să menţină numărul de animale, iar diferenţa de bani s-a obligat să o folosească pentru 

achiziţionarea de input-uri pentru cultura vegetală şi pentru animale (îngrăşăminte, seminţe şi 

pesticide), pentru achiziţionarea de medicamente şi furaje pentru animale, precum şi pentru 

plata tuturor cheltuielilor ce vor surveni pe parcursul derulării proiectului, administratorul 

întreprinderii individuale beneficiare a finanţării, respectiv inculpatul A.A., nu a îndeplinit 

niciuna dintre obligaţiile asumate prin planul de afaceri. În acest sens, susţinerile inculpatului 
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referitoare la achiziţionarea unui tractor, a unor utilaje, a unor seminţe şi a 5 sau 6 viţei pentru 

fermă sunt nedovedite.  

Martorii audiați în cauză la cererea inculpatului, A.A, A.L.I, D.E. au făcut referire la 

susținerile inculpatului afirmând că au observat că inculpatul a construit/extins un grajd și a 

achiziționat un tractor (fără a preciza cu certitudine data, indicând cu aproximație anii 2014 - 

2015), că inculpatul a cultivat terenurile cu legume și cereale și a crescut animale.  

Chiar în situaţia în care aceste susţineri ale inculpatului ar fi fost confirmate cu 

certitudine de situaţia de fapt ce rezultă din ansamblul materialului probator administrat în 

cauză, achiziţionarea utilajelor agricole şi execuţia unor lucrări la o anexă a fermei deja 

edificată nu se încadrează în categoria obiectivelor ce trebuiau îndeplinite cu prioritate în anul 

I al proiectului, conform planului de afaceri şi Contractului de finanţare. 

Or, în condiţiile în care inculpatul A.A. nu şi-a îndeplinit obligaţia de a achiziţiona 

suprafaţa de 4 ha de teren, obligaţie asumată prin semnarea Contractului de finanţare cu 

autoritatea contractantă şi, în plus, a folosit în interes personal suma de bani primită cu titlu de 

primă tranşă de finanţare (restituind împrumuturi în cuantum de aproximativ 8.000 euro, 

cheltuind diverse sume de bani în interes personal dar şi pentru a achita contravaloarea muncii 

zilierilor care au efectuat lucrări de construire la grajd), rezultă cu certitudine concluzia că 

inculpatul a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de 107.304 lei, 

virată de autoritatea contractantă cu titlu de primă tranşă de finanţare a proiectului 

„Dezvoltarea fermei mixte PFP.P., sat B., comuna B., jud. Iaşi”.  

În drept, fapta inculpatului A.A., care, în perioada februarie – mai 2014, în calitate de 

persoană împuternicită cu puteri depline de numita P.P., administrator al Întreprinderii 

Individuale I.I. P.P., să efectueze acte de administrare în numele acesteia, în baza procurii 

speciale autentificate sub numărul 3641/20.11.2013 a biroului notarului public, a schimbat 

destinaţia sumei de 107.304 lei (echivalentul sumei de 24.000 euro) virată de Agenţia pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale la data de 28.02.2014, cu titlu de avans, conform Contractului 

de finanţare 0/17.02.2014, în sensul că suma respectivă nu a fost cheltuită pentru realizarea 

acţiunilor prevăzute în planul de afaceri al Întreprinderii Individuale I.I.P.P., ce făcea parte 

integrantă din Contractul de finanţare (cumpărare teren, comercializare produse, achiziţionare 

tineret bovin etc.), ci a fost folosită în interes personal de inculpatul A.A., care a restituit un 

împrumut în cuantum de aproximativ 8.000 euro fratelui său, a cheltuit o parte a sumei de 

107.304 lei în interes personal şi a efectuat lucrări de construire la o anexă a fermei (grajd), 

lucrări neprevăzute în planul de afaceri, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 

„schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul 

general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, faptă 

prevăzută de disp. art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 modificată. 

Sub aspectul laturii obiective, instanța reţine că inculpatul, în calitate în calitate de 

persoană împuternicită cu puteri depline de numita P.P., administrator al Întreprinderii 

Individuale I.I. P.P., avea obligația să efectueze acte de administrare în numele acesteia, în 

baza procurii speciale autentificate sub numărul 3641/20.11.2013 a Biroului Notarului Public 

„D.B.” Iaşi, conform Contractului de finanţare 0/17.02.2014, pentru realizarea acţiunilor 

prevăzute în planul de afaceri al Întreprinderii Individuale I.I.P.P., ce făcea parte integrantă 

din Contractul de finanţare (cumpărare teren, comercializare produse, achiziţionare tineret 

bovin etc.).  

În ceea ce privește latura subiectivă, inculpatul A.A. a acţionat cu forma de vinovăţie a 

intenţiei directe întrucât, deși era conștient că avea obligația să efectueze acte de administrare 
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conform Contractului de finanţare 0/17.02.2014, pentru realizarea acţiunilor prevăzute în 

planul de afaceri al Întreprinderii Individuale I.I.P.P., (ce făcea parte integrantă din Contractul 

de finanţare) a urmărit scopul schimbării destinaţiei sumei totale de 107.304 lei (virată de 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale la data de 28.02.2014, cu titlu de avans), pe 

care a folosit-o în alte scopuri decât cele pentru care a fost acordată și în interes personal pe 

întreaga derulare a acţiunilor ce constituie element material al infracţiunii, dându-și seama că 

prin fapta sa aduce atingere relaţiilor sociale privind corecta desfăşurare a relaţiilor privind 

interesele financiare ale Uniunii Europene a căror normală desfăşurare presupune utilizarea 

fondurilor sau a foloaselor obţinute conform destinaţiei pentru care au fost acordate. 

Din perspectiva calității de subiect activ al infracțiunii de „schimbare, fără respectarea 

prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al U.E…”, instanța 

reține că subiect activ al infracţiunii de deturnare de fonduri poate fi orice persoană, legea 

neimpunând o anumită calitate pentru autor. Evident că nu poate fi subiect activ al acestei 

infracţiuni decât cel care a beneficiat de acordarea de fonduri europene sau a unui folos legal 

obţinut ori în cauză, inculpatul A.A. în calitate în calitate de persoană împuternicită cu puteri 

depline de numita P.P. să efectueze acte de administrare în numele acesteia, a beneficiat în 

mod direct de acordarea acestor fonduri europene.  

Constatând, în conformitate cu dispoziţiile art. 396 alin. (2) C.proc.pen., dincolo de 

orice dubiu rezonabil, existenţa faptei deduse judecăţii care este prevăzută de legea penală, 

inoperabilitatea în cauză a vreunei cauze justificative sau de neimputabilitate care să înlăture 

caracterul său penal, precum şi vinovăţia inculpatului A.A. în comiterea ei, instanţa reţine că, 

în cauză, a fost răsturnată prezumţia de nevinovăţie ce a operat în favoarea acestuia şi va 

proceda la tragerea sa la răspundere penală. 

La stabilirea tratamentului sancţionator, instanţa va avea în vedere criteriile generale 

prevăzute în art. 74 Cod penal, respectiv: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii 

(prin preluarea formală de către P.P. a fermei deţinute de inculpatul A.A. în scopul de a obține 

sprijinul financiar nerambursabil, prin intermediul numitei P.P., întrucât cel dintâi nu 

îndeplinea condiţiile de eligibilitate impuse de Ghidul solicitantului, respectiv nu era 

absolvent de studii liceale cu profil de specialitate); natura, specificul şi importanţa valorii 

sociale ocrotite de legea penală lezate de inculpat; gravitatea consecințelor produse, constând 

în crearea unei stări de pericol pentru buna desfășurare a relaţiilor privind interesele financiare 

ale Uniunii Europene a căror normală desfăşurare presupune utilizarea fondurilor sau a 

foloaselor obţinute conform destinaţiei pentru care au fost acordate; conduita procesuală de 

recunoaștere parțială a comiterii faptei de către inculpat, dovedind astfel o lipsă de asumare a 

comportamentului său infracțional; circumstanţele personale ale acestuia care nu are 

antecedente penale, are un profil social pozitiv în comunitatea în care locuiește, conform 

depozițiilor martorilor și a caracterizărilor depuse la dosarul cauzei, astfel încât îi aplică 

inculpatului o pedeapsă cu închisoarea într-un cuantum ce va fi stabilit la linia mediană 

cuantumului special prevăzut de normele incriminatoare. 

Având în vedere că, potrivit dispoziţiilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 

modificată, este obligatorie aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor 

prevăzute în art. 66 Cod penal, alături de pedeapsa principală a închisorii stabilite pentru 

infracţiune, instanţa - raportat la natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite de inculpat, luând în 

considerare şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului care a statuat cu privire la 

aprecierea individuală, de la caz la caz, asupra oportunităţii interzicerii drepturilor prevăzute 

în art. 66 Cod penal - interzice inculpatului A.A. exercitarea, pe o durată de 3 ani, a 
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drepturilor prevăzute în art. 66 lit. a), b) Cod penal (respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile 

publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul 

autorităţii de stat), precum și exercitarea dreptului de a desfășura activitatea de care s-a folosit 

pentru săvârșirea infracțiunii, respectiv aceea de administrare, în numele său sau a altei 

persoane, a unei întreprinderi individuale, prevăzut în art. 66 lit. g) Cod penal, având în 

vedere că infracțiunea pentru care s-a dispus condamnarea sa prin prezenta sentință a fost 

comisă în realizarea activității de administrare, în numele altei persoane, a unei întreprinderi 

individuale. 

În ceea ce priveşte modalitatea de executare de către inculpat a pedepsei principale 

stabilite, având în vedere datele ce caracterizează persoana inculpatului, faptul că acesta nu 

are antecedente penale, este integrat social, aspect relevat atât de martorii audiați în cauză, dar 

și de înscrisurile în circumstanțiere depuse la dosar în ambele faze procesuale), ținând seama 

și de buna conduită avută anterior comiterii faptei, precum şi pe parcursul derulării 

procedurilor judiciare, instanţa apreciază că pronunţarea condamnării şi aplicarea pedepsei 

constituie un avertisment suficient pentru acesta pentru acesta pentru a-l determina ca, pe 

viitor, să se abţină de la comiterea de alte fapte antisociale, existând suficiente elemente 

pentru a se aprecia, în mod rezonabil, că inculpatul, chiar fără executarea efectivă a pedepsei 

cu închisoarea aplicate, nu va mai săvârşi şi alte infracţiuni. 

În acest sens, instanţa constată că, în cauză, sunt întrunite cumulativ toate condiţiile 

prevăzute de art. 91 alin. (1) şi (3) Cod penal pentru a dispune suspendarea sub supraveghere 

a executării pedepsei, întrucât: pedeapsa principală aplicată inculpatului este închisoarea în 

cuantum de 2 ani și 6 luni, acesta nu are antecedente penale, nu s-a sustras de la urmărirea 

penală sau de la judecată şi nici nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului, și-a exprimat 

acordul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii.  

P.Î.C.C.J. – D.N.A. – Serviciul Teritorial Iaşi şi inculpatul A.A. au declarat apel 

împotriva sentinţei penale nr. 377/17.04.2018, apreciind că hotărârea instanţei de fond este 

nelegală şi netemeinică. 

Nelegalitatea hotărârii este determinată de faptul că instanţa de fond nu a indicat două 

entităţi din comunitate unde urmează a se executa obligaţia de a presta o muncă neremunerată 

în folosul comunităţii prevăzută de art. 93 alin. 3 Cod penal. 

În ceea ce priveşte netemeinicia sentinţei primei instanţe, a apreciat cuantumul 

pedepsei cu închisoarea aplicată inculpatului ca fiind mic raportat la criteriile de 

individualizare a pedepsei ce trebuie avute în vedere, solicitând majorarea acestui cuantum. 

De asemenea, având în vedere gravitatea faptei, este criticabil şi faptul că instanţa de 

fond a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale. Apreciază 

parchetul că se impune executarea în regim de detenţie a pedepsei cu închisoarea. 

Totodată, a apreciat şi faptul că între drepturile interzise de către instanţa de fond, 

inculpatului, prin aplicarea pedepselor complementare şi accesorii, trebuia să se afle şi cel 

prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. k din Codul penal (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în 

cadrul unei persoane juridice de drept public). 

Perioada în care trebuie aplicată pedeapsa complementară trebui să fie mai mare decât 

cea stabilită de către instanţa de fond. Durata de trei ani de aplicare a pedepsei complementare 

este mică raportat la necesitatea eficienţei acesteia. 

În cadrul temeiului de drept în baza căruia a fost aplicată pedeapsa complementară, 

trebuia reţinut şi alin. 2 al art. 67 din Codul penal.  
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Inculpatul A.A. a apreciat sentinţa primei instanţe ca fiind nelegală şi netemeinică 

deoarece sancţiunea penală şi măsurile civile dispuse au fost luate faţă de o persoană care nu 

are calitate de subiect activ al infracţiunii, fiind încălcate dispoziţiile art. 1 şi art. 18 ind. 2 

alin. 1 din legea nr. 78/2000. În acest context, inculpatul A.A., în calitate de mandatar al 

numitei P.P., nu poate fi făcut răspunzător pentru obligaţiile contractului de finanţare încheiat 

între P.P., în calitate de beneficiar şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării A.F.I.R. şi nici nu 

poate fi subiectul activ al infracţiunii prevăzute de art. 18 ind. 2 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, 

neavând calităţile prevăzute de art. 1 din legea nr. 78/2000. 

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:  

Instanţa de fond, în urma coroborării materialului probator administrat în cauză, a 

stabilit în mod just situaţia de fapt şi încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul a fost 

condamnat, respectiv „schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei 

fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de 

aceasta ori în numele ei”, faptă prevăzută de disp. art. 18 ind. 2 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 

modificată, constând în aceea că în perioada februarie – mai 2014, în calitate de persoană 

împuternicită cu puteri depline de numita P.P., administrator al Întreprinderii Individuale I.I. 

P.P., să efectueze acte de administrare în numele acesteia, în baza procurii speciale 

autentificate sub numărul 3641/20.11.2013 a biroului notarului public, a schimbat destinaţia 

sumei de 107.304 lei (echivalentul sumei de 24.000 euro) virată de Agenţia pentru Finanţarea 

Investiţiilor Rurale la data de 28.02.2014, cu titlu de avans, conform Contractului de finanţare 

0/17.02.2014, în sensul că suma respectivă nu a fost cheltuită pentru realizarea acţiunilor 

prevăzute în planul de afaceri al Întreprinderii Individuale I.I.P.P., ce făcea parte integrantă 

din Contractul de finanţare (cumpărare teren, comercializare produse, achiziţionare tineret 

bovin etc.), ci a fost folosită în interes personal de inculpatul A.A., care a restituit un 

împrumut în cuantum de aproximativ 8.000 euro fratelui său, a cheltuit o parte a sumei de 

107.304 lei în interes personal şi a efectuat lucrări de construire la o anexă a fermei (grajd), 

lucrări neprevăzute în planul de afaceri. 

Coroborând declaraţiile martorilor audiați în cauză, A.A., A.L.I., D.E. cu declaraţia 

inculpatului A.A. privind modalitatea în care a utilizat suma de 107.304 lei (echivalentul 

sumei de 24.000 euro) virată de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, la data de 

28.02.2014, cu titlu de avans, conform Contractului de finanţare 0/17.02.2014, faţă de 

împrejurarea că inculpatul nu a îndeplinit niciuna dintre obligaţiile asumate prin planul de 

afaceri, Curtea constată că, în mod indubitabil fapta de „schimbarea, fără respectarea 

prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene 

sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei” există şi a fost săvârşită de 

inculpatul A.A. cu vinovăţia prevăzută de lege. 

Susţinerile inculpatului în sensul că nu are calitate de subiect activ al infracţiunii, fiind 

mandatar al numitei P.P., au fost în mod întemeiat respinse de instanţa de fond pentru 

argumente pe care Curtea şi le însuşeşte, învederând faptul că infracţiunea prevăzută de art. 

18 ind. 2 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 nu este o infracţiune cu subiect activ calificat. 

În condiţiile în care inculpatul a avut iniţiativa înfiinţării Întreprinderii Individuale I.I. 

P.P. pentru a putea accesa finanţarea, după care el s-a ocupat, în exclusivitate, de activitatea 

agricolă, fiind cel care a semnat Contractul de finanţare nr. C XX0 şi a retras suma de 107.304 

lei (echivalentul sumei de 24.000 euro), de care a dispus în interes personal, este evident că 
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numai inculpatul este cel care a schimbat, în mod conştient, destinaţia sumei virate de Agenţia 

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prevăzând şi urmărind fraudarea fondurilor obţinute din 

bugetul general al Uniunii Europene, calitatea sa de mandatar nefiind de natură să excludă 

vinovăţia, în contextul în care scopul acestui mandat a fost tocmai ca inculpatul să-şi asigure 

accesul la fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene şi posibilitatea de a 

dispune de acestea, contrar destinaţiei pentru care au fost acordate.  

În acest context, Curtea apreciază că prezumţia de nevinovăţie de care a beneficiat 

inculpatul a fost răsturnată, că probele administrate în cauză, coroborate, au demonstrat, 

dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul se face vinovat de săvârşirea faptelor pentru 

care a fost trimis în judecată şi condamnat de instanţa de fond. 

Curtea apreciază, în continuare, că individualizarea judiciară a pedepsei aplicate 

inculpatului A.A., s-a făcut în mod temeinic de către instanţa de fond care a ţinut cont în mod 

global de criteriile generale prev. de art. 74 C.pen., aplicând o pedeapsă orientată spre limita 

minimă prevăzută de lege, limită aptă să asigure scopul punitiv al pedepsei dar şi să asigure 

reformarea conduitei inculpatului, în raport de valorile sociale lezate, cu atât mai mult cu cât 

inculpatul a avut o atitudine, în esenţă, sinceră, nu are antecedente penale, este integrat social.  

Faţă de aceste din urmă considerente, Curtea apreciază şi că modalitatea de 

individualizare judiciară a executării pedepsei corespunde imperativului realizării scopului 

pedepsei anterior menţionat, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei favorizând 

reformarea conduitei inculpatului şi reintegrarea socială a acestuia, cu atât mai mult cu cât de 

la data faptei au trecut aproximativ 5 ani. 

Curtea constată, însă, ca fiind întemeiată critica de nelegalitate privind omisiunea 

instanţei de fond de a indicat două entităţi din comunitate unde urmează a se executa obligaţia 

de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii prevăzută de art. 93 alin. 3 Cod 

penal. 

În ceea ce priveşte felul şi durata pedepselor complementare aplicate de instanţa de 

fond, Curtea constată că acestea au fost temeinic individualizate, instanţa de fond analizând, 

în concret, raportat la natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite de inculpat, felul şi durata 

pedepselor complementare necesare pentru a asigura caracterul complet şi eficient al 

sancţionării inculpatului.  

Curtea reţine că apelantul DNA – Serviciul Teritorial Iaşi nu a invocat argumente care 

să impună, în plus, aplicarea şi a pedepsei complementare a interzicerii dreptul de a ocupa o 

funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, iar raportat la datele 

personale ale inculpatului, o astfel de interdicţie nu se impune.  

Totodată, Curtea constată că nu există împrejurări care să impună o durată maximă a 

pedepselor complementare, raportat la împrejurările reale cu privire la faptă şi la datele 

personale ale inculpatului care au determinat un cuantum al pedepsei principale orientat spre 

limita minimă, fiind necesar ca orientarea instanţei, în ceea ce priveşte durata pedepsei, să fie 

similară, atât în privinţa pedepsei principale cât şi în privinţa pedepselor complementare. 

Referitor la omisiunea instanţei de fond de a indica temeiul aplicării pedepselor 

complementare, Curtea apreciază că o astfel de critică nu vizează nici legalitatea şi nici 

temeinicia sentinţei, câtă vreme instanţa de fond a aplicat în mod legal pedepsele 

complementare iar în motivare a arătat caracterul obligatoriu al aplicării acestora, fiind 

nerelevant, în acest context, faptul indicării sau nu a dispoziţiilor art. 67 alin. 2 C.pen. în 

cuprinsul dispozitivului hotărârii.  
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Pentru aceste considerente, Curtea admite apelul declarat de DNA – Serviciul 

Teritorial Iaşi împotriva sentinței penale nr. 377/17.04.2018, sentință pe care o desființează în 

parte, în latură penală, doar cu privire la omisiunea indicării a două entităţi din comunitate 

unde urmează a executa inculpatul obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul 

comunităţii. 

Rejudecând cauza, în limitele desființării, în baza art. 404 alin. 2 C.proc.pen., 

inculpatul A.A. va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 70 de 

zile, în cadrul Primăriei comunei B., jud. Iaşi sau în cadrul școlii gimnaziale.  

În baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.proc.pen., Curtea respinge ca nefondat apelul declarat 

de inculpatul A.A. împotriva sentinţei penale nr. 377/17.04.2018. 

 

6. Modificare conţinut obligaţie de a presta muncă neremunerată în folosul 

comunităţii. Posibilitatea stabilirii unui program flexibil de consilierul de 

probaţiune 

 

Cuprins pe materii –Executarea hotărârilor penale  

Indice alfabetic – suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, muncă 

neremunerată în folosul comunităţii, modificare conţinut obligaţie 

Temei de drept – Cod penal, art. 93, Legea nr. 253 din 2013, art. 52 

 

Instanţa nu este obligată să stabilească un număr fix de ore pe zi pentru 

prestarea activităţii neremunerate în folosul comunităţii, având posibilitatea de a 

permite consilierului de probaţiune să stabilească un program flexibil în limitele 

prevăzute de art. 52 din Legea nr. 253/2013 şi de hotărârea judecătorească de 

condamnare. 

 

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

11/05.02.2019 

 

Prin sentinţa penală nr. 1330 din data de 27.11.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi au 

fost admise cererile de modificare a obligaţiilor stabilite în cursul suspendării sub 

supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 9 luni închisoare de către persoana condamnată 

X, pe perioada termenului de supraveghere de 3 ani, stabilit prin sentinţa penală nr. 

206/01.03.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, cereri formulate de către Serviciul de 

Probaţiune Iaşi şi de către persoana condamnată X. 

În baza art. 52 alin. 4 raportat la art. 57 din Legea nr. 253/2013, a fost permis 

Serviciului de Probaţiune Iaşi, organ desemnat cu supravegherea persoanei condamnate, să 

prelungească numărul de ore de activitate neremunerată pe care persoana condamnată le poate 

presta zilnic, până la 8 ore/zi. 

Instanţa de fond a reţinut că persoana condamnată X nu are niciun loc de muncă, are 

opt copii minori în întreţinere şi un soţ bolnav cronic de diabet, de asemenea fără loc de 
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muncă, astfel cum rezultă din raportul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Iaşi, 

raport care a concluzionat că este necesară modificarea obligaţiei prevăzute de dispoziţiile art. 

93 alin. 3 Cod penal, în sensul majorării numărului de ore prestate zilnic în cadrul acestei 

munci neremunerate, raportat la datele privind persoana condamnatei, dar şi la 

comportamentul său pe parcursul executării pedepsei, în vederea reintegrării sale 

profesionale, dar şi în societate. 

Instanţa de fond nu a negat susţinerile procurorului care a arătat că legea nu stabileşte 

competenţa funcţională în cazul posibilităţii de prelungire a numărului orelor lucrate până la 8 

ore/zi, spre deosebire de situaţia în care statuează, pe de altă parte, că durata muncii prestate 

poate fi prelungită de către consilierul de probaţiune cu până la două ore de muncă (maxim 4 

ore/zi), conform alin. 2 al art. 52 din Legea nr. 253/2013, însă având în vedere concluziile 

raportului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Iaşi, dar şi finalitatea obligaţiei 

stabilite în sarcina persoanei condamnate, în temeiul dispoziţiilor art. 93 alin. 3 Cod penal, a 

apreciat că ambele cereri cu care a fost învestită reprezintă veritabile cereri de modificare a 

conţinutului obligaţiei instituite pe perioada termenului de supraveghere, ce pot fi soluţionate 

de instanţa de judecată şi nu doar de judecătorul delegat cu executarea, cu asigurarea unor 

garanţii procesuale de contradictorialitate, precum şi cu participarea Ministerului Public, în 

vederea respectării dreptului la un proces echitabil. 

Împotriva sentinţei penale nr. 1330/27.11.2018 a Tribunalului Iaşi, a declarat 

contestaţie Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, care a apreciat sentinţa primei instanţe ca 

fiind nelegală, întrucât instanţa ar fi trebuit să dispună ca persoana condamnată să execute un 

număr de opt ore de muncă neremunerată pe zi. 

Curtea a constatat că este nefondată contestaţia formulată. 

Instanţa de judecată, prin hotărâre rămasă definitivă, a stabilit anumite obligaţii în 

sarcina condamnatei X, printre care şi o obligaţie de a face, respectiv obligaţia de a presta 

muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile, câte 2 ore pe zi, cu 

excepția zilelor de duminică și a zilelor declarate, potrivit legii, sărbători legale.  

Supravegherea şi controlul respectării obligației de executare a muncii neremunerate 

în folosul comunităţii, atât cu privire la persoana supravegheată, cât şi cu privire la instituţia 

din comunitate stabilită, se efectuează de serviciul de probaţiune competent, însă în limitele 

stabilite prin hotărârea rămasă definitivă. 

Astfel, dacă prin hotărârea de condamnare nu se prevede durata de ore/zi în care poate 

fi desfăşurată activitatea neremunerată în folosul comunităţii, consilierul de probaţiune este 

cel competent, în urma evaluării persoanei supravegheate, să stabilească aspectele referitoare 

la executarea obligaţiei.  

În caz contrar, consilierul de probaţiune este ţinut de limitele stabilite prin hotărârea 

judecătorească, care însă, având în vedere că procesul de supraveghere este unul flexibil, pot 

fi modificate de instanţa de executare pentru a asigura persoanei supravegheate şanse sporite 

de îndreptare şi reintegrare socială. Astfel, pot fi impuse noi obligaţii care nu fuseseră anterior 

impuse de instanţă sau modificat conţinutul obligaţiilor existente prin sporirea/diminuarea 

condițiilor de executare.  

Instanţa de executare nu este limitată însă în ceea ce priveşte soluțiile pe care le 

pronunță la momentul în care admite solicitarea de a modifica conţinutul obligaţiei de a presta 

muncă neremunerată în folosul comunităţii, fiind ținută doar de respectarea cadrului legal. 

Astfel, instanţa nu este obligată să stabilească un număr fix de ore pe zi pentru prestarea 

activităţii neremunerate în folosul comunităţii, având posibilitatea de a permite consilierului 



67 

 

de probaţiune să stabilească un program flexibil în limitele prevăzute de art. 52 din Legea nr. 

253/2013 şi de hotărârea judecătorească. 

În cazul de faţă, instanţa a permis consilierului de probaţiune să prelungească numărul 

de ore de activitate neremunerată pe care persoana condamnată X le poate presta zilnic, până 

la 8 ore/zi. 

Totodată, modificarea numărului de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii 

care poate fi executat zilnic nu are nicio influenţă asupra numărului de zile de muncă în 

folosul comunităţii stabilit prin hotărârea de condamnare. Pe cale de consecinţă, nu se 

impunea o dispoziţie legală expresă în acest sens.  

 

7. Contestaţie cameră preliminară. Înlocuire măsură arestare preventivă a 

inculpaților cu măsura preventivă a controlului judiciar 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal  

Indice alfabetic: Contestaţie cameră preliminară. Înlocuire măsură 

arestare preventivă a inculpaților cu măsura preventivă a controlului judiciar 

Temei de drept: art. 242 alin. 2 C.proc.pen., art. 202 alin. 4 lit. b 

C.proc.pen. 

 

În cursul urmăririi penale, la momentul la care acuzațiile formulate 

împotriva inculpaților se cristalizau, cu toate elementele componente, era necesar 

a se stabili în mod coerent maniera în care s-a acționat, precum și implicarea 

celor doi inculpați, măsura arestării preventive a acestora a fost necesară. La 

acest moment procesual însă, având în vedere trimiterea în judecată a celor doi 

inculpați, faptul că procurorul și-a expus punctul de vedere asupra faptelor 

concrete cu care înțelege să investească instanța, atitudinea procesuală a celor 

doi inculpați, precum și gravitatea concretă a conduitei acestora, măsura 

arestării preventive nu mai apare ca fiind una proporțională și absolut necesară 

pentru niciunul din cei doi inculpați. 

Curtea are astfel în vedere circumstanțele în care par a se fi comis faptele, 

circumstanțe corect reținute de judecătorul de cameră preliminară de la instanța 

de fond, dar care, în opinia Curții, oferă suficiente elemente pentru a se putea 

aprecia cu privire la periculozitatea concretă a inculpaților, dar și pentru a putea 

concluziona că lăsarea acestora în libertate, la acest moment procesual, nu 

prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. 

Astfel, Curtea reține ca semnificativă împrejurarea că inculpații au fost 

provocați în comiterea actelor de violență de propria conduită a persoanelor 

vătămate, aceștia nu au fost înarmați, neavând nici o intenție în a se angrena într-

un conflict fizic cu persoanele vătămate, acțiunile acestora fiind într-o primă fază 

de apărare la agresiunile fizice ale persoanei vătămate B, care ieșise din curte 

înarmat cu o furcă, obiect contondent apt să producă leziuni, ulterior părând a se 

fi depășit limitele unei apărări legitime la atacul produs, conduita inculpaților 

părând a fi activă în atacarea persoanelor vătămate. 

Ceea ce este semnificativ în acest stadiu procesual, din perspectiva 
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evaluării măsurii preventive optime este nu doar provocarea în sine, cu 

aptitudinea unei circumstanțe atenuante, ci toate împrejurările concrete în care se 

pare că au acționat inculpații de față, precum și modalitatea în care aceștia au 

procedat în raport de situația factuală cu care s-au confruntat (situație pe care nu 

au urmărit-o în mod direct).  

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală – NCPP -DLC, Încheierea penală nr. 23/01.03.2019 

 

Prin încheierea de şedinţă din data de 25.02.2019, pronunţată de judecătorul de cameră 

preliminară al Tribunalului Iaşi, în dosarul nr. x/99/2019/a1.1, s-au dispus următoarele:  

„În baza art. 348 C.proc.pen. şi art. 207 alin. 2 şi alin. 3 C.proc.pen. rap. la art. 202 

alin. 4 lit. e C.proc.pen. şi art. 223 alin. 2 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia 

măsurii arestării preventive a inculpaţilor: 

- X, aflat în prezent în Penitenciarul Iaşi, trimis în judecată sub aspectul comiterii 

infracţiunii de „tentativă la infracţiunea de omor calificat”, prev. de art. 32 alin. 1 Cod penal 

rap. la art. 188 alin. 1 – art. 189 alin. 1 lit. f Cod penal, cu aplic. art. 75 lit. a Cod penal, şi 

- Y, aflat în prezent în Penitenciarul Iaşi, trimis în judecată sub aspectul comiterii 

infracţiunii de „tentativă la infracţiunea de omor”, prev. de art. 32 alin. 1 Cod penal rap. la 

art. 188 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 75 lit. a Cod penal. 

În baza art. 207 alin. 4 C.proc.pen. rap. la art. 202 alin. 4 lit. e C.proc.pen. şi art. 223 

alin. 2 C.proc.pen. menţine măsura arestării preventive faţă de inculpaţii X şi Y. 

Copie de pe prezenta se va comunica administraţiei locului de deţinere a inculpaţilor 

X şi Y . 

Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. 

Soluţionată şi pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 25.02.2019, ora 14.00.” 

Pentru a dispune astfel, judecătorul Tribunalului Iași a constatat că prin rechizitoriu, în 

sarcina inculpaţilor X și Y, s-a reținut în esenţă că „(…) persoanele vătămate A şi B au vârsta 

de 69 şi respectiv 49 de ani. Cei doi sunt prieteni, iar B obişnuieşte să vină des în vizită la A. 

La rândul lor, inculpaţii Y şi X au vârsta de 35 şi respectiv 28 de ani şi sunt şi ei prieteni, dar 

locuiesc în zone diferite ale satului P., comuna D., jud. Iaşi, la fel ca şi persoanele vătămate.  

Nu rezultă din datele de anchetă că între persoanele vătămate şi cei doi inculpaţi să 

mai fi fost anterior conflicte verbale şi cu atât mai puţin fizice. 

În seara zilei de 10.12.2018, persoana vătămată B s-a deplasat la locuinţa persoanei 

vătămate A. Din motive care încă nu au fost elucidate până la acest moment (persoana 

vătămată pretinde ca în scop de autopărare), a luat cu sine şi o unealtă compusă dintr-o ţeavă 

metalică având la unul dintre capete un cuţit în formă de vârf de săgeată, unealtă pe care cei 

din localitate o folosesc la scosul şi tăiatului fânului pentru animale din căpiţe. În jurul orelor 

22,00 – 22,30, persoana vătămată B se pregătea să plece la domiciliul său, dar a mai rămas să 

stea de vorbă în curtea persoanei vătămate A, cu acesta din urmă. 

În aceeaşi zi de 10.12.2018, inculpaţii Y şi X au muncit la văruitul unei camere de la 

locuinţa celui dintâi până în jurul orelor 17,00, timp în care au consumat fiecare câte 2,5 litri 

bere. După ce au terminat de văruit, s-au deplasat la un bar din sat unde au consumat şi 

băuturi spirtoase, respectiv ţuică, câte 150 ml litri fiecare. De aici au plecat la locuinţa tatălui 

inculpatului X, respectiv numitul IM, unde au mai consumat fiecare câte 1 litru de bere. În 
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jurul orelor 22,00 au hotărât să plece fiecare la locuinţa sa, însă inculpatul X i-a spus pe drum 

inculpatului Y dacă nu este de acord să meargă până la domiciliul său pentru că mai are nişte 

bani cu care ar putea să meargă să mai consume nişte băuturi alcoolice. Inculpatul Y a fost de 

acord şi cei doi s-au deplasat pe un drum sătesc, spre locuinţa inculpatului X. Acest drum 

trece şi pe lângă locuinţa persoanei vătămate A şi în mod cert inculpaţii nu aveau alt traseu 

mai scurt pentru a ajunge la destinaţia dorită. Trebuie să precizăm că în acea seară de 

10.12.2018 timpul era senin, temperatura era undeva la -2-3 ºC. De asemenea, pe drumul pe 

care se deplasau cei doi inculpaţi există o reţea de iluminat public şi care la acel moment se 

afla în funcţiune.  

Aşadar, inculpaţii s-au deplasat pe drumul menţionat şi la un moment au trecut şi pe la 

poarta curţii persoanei vătămate A., care stătea de vorbă în curtea sa cu B, iar afară era aprins 

un bec la locuinţa sa. Inculpaţii au sesizat prezenţa celor doi astfel încât inculpatul X le-a dat 

„bună seara”. Reacţia persoanei vătămate B a fost cu totul neaşteptată, în sensul că acesta a 

început să îi înjure pe cei doi inculpaţi, spunându-le că sunt şmecheri şi că ce caută pe drum la 

acea oră. După cum arată inculpaţii, ei şi-au dat seama că persoana vătămată B se află în stare 

de ebrietate şi au căutat să-l ignore, continuându-şi deplasarea pe drum. În urma lor însă, 

persoana vătămată B a ieşit din curtea lui A înarmat cu acea unealtă pentru fân, pe care am 

descris-o anterior, şi a mers după inculpaţi, pe care i-a ajuns la colţul gardului curţii lui A, 

într-un loc unde există un podeţ iar mai la vale de acesta este un fel de ulicioară, accesibilă 

însă numai cu piciorul nu şi cu mijloace de transport. Din declaraţiile inculpaţilor rezultă că 

persoana vătămată B a încercat să îl lovească pe inculpatul X cu acea unealtă, însă acesta din 

urmă a reuşit să se ferească şi a prins de coada acesteia, cei doi începând să se îmbrâncească 

reciproc. A intervenit în altercaţie şi inculpatul Y şi probabil pe fondul stării de ebrietate în 

care se aflau cei 3, aceştia au căzut în zăpada, la colţul gardului de la curtea lui A unde se 

întâmplau cele relatate. La un moment dat, inculpatul Y a reuşit să prindă de partea ascuţită a 

acelei unelte cu care era înarmat B şi a tras cu putere smulgându-i-o din mână. Cu această 

ocazie inculpatul s-a tăiat la degetul mare de la mâna dreaptă iar partea ascuţită a uneltei s-a 

desprins şi a căzut în zăpadă, inculpatul rămânând în mână doar cu ţeava metalică . Cu această 

ţeavă metalică a început să-l lovească la întâmplare peste tot corpul pe B. În acest timp s-a 

ridicat în picioare şi inculpatul X, care şi el a început să îi aplice lovituri cu picioarele, mai 

exact cu bocancii cu care era încălţat, lui B. Loviturile aplicate de către cei 2 au fost 

numeroase, au vizat toate zonele corpului persoanei vătămate şi toată agresiunea a durat cel 

puţin 10 minute. 

În acest timp, inculpatul X a sesizat că din curtea sa iese înarmat cu un par de 

aproximativ 2 metri lungime şi persoana vătămată A şi care se îndreaptă spre locul primei 

agresiuni. Inculpatul nu a mai aşteptat ca persoana vătămată să ajungă în acel loc şi a mers el 

în întâmpinarea lui, cei doi întâlnindu-se pe drum la aproximativ 5 metri de poarta de acces în 

curtea persoanei vătămate A. Evident că fiind mult mai tânăr şi mai puternic decât acesta din 

urmă, inculpatul X a reuşit cu uşurinţă să-l dezarmeze de acel par şi prin prisma concluziilor 

medico-legale, cu certitudine i-a aplicat o lovitură puternică cu acel par în zona capului, 

parietal stânga, doborându-l la pământ lângă gard. A lăsat apoi acel par în drum şi a continuat 

să lovească persoana vătămată A cu pumnii şi picioarele, fără ca aceasta din urmă să opună 

vreo rezistenţă. Între timp s-a apropiat însă şi inculpatul Y, care reuşise la rândul său să-l 

anihileze complet pe B, şi când acesta nu a mai opus rezistenţă a mers spre locul unde X o 

agresa pe persoana vătămată A. Din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă că 

inculpatul Y nu a lovit-o pe persoana vătămată A, chiar dacă avea asupra sa acea bară de fier 
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pe care o luase anterior de la B. Mai mult decât atât, inculpatul Y i-ar fi spus inculpatului X să 

nu mai lovească pe persoana vătămată A şi să părăsească zona respectivă, ceea ce cei doi 

inculpaţi au făcut în clipele următoare. 

Persoanele vătămate A şi B au rămas fiecare la locul unde fuseseră agresate. În mod 

cert, persoana vătămată A, care suferise un traumatism cranio-cerebral sever, era în stare de 

inconştienţă. În schimb, persoana vătămată B, deşi şi ea grav rănită, a reuşit totuşi să-l apeleze 

pe mobil pe martorul MF, precum şi pe fiul său, iar aceştia din urmă au venit de îndată cu un 

autoturism la faţa locului şi i-au transportat la dispensarul din localitate, de unde aveau să fie 

preluaţi de o ambulanţă (...).” 

Pentru acuzaţiile menţionate, prin încheierea nr. x/JDL/2018, pronunţată în dosarul 

penal nr. x/99/2018 al Tribunalului Iași s-a admis propunerea Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Iaşi și pe cale de consecință s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților X și Y 

pentru o durată de 30 zile începând cu data de 13.12.2018 și până la data de 11.01.2019, 

inclusiv, fiind emis mandatele de arestare preventivă nr. x/UP/13.12.2018 și nr. 

y/UP/13.12.2018, măsura fiind prelungită in privinţa celor doi inculpați, în mod succesiv. 

Ulterior, prin încheierea penală nr. X JDL din 19.02.2019, judecătorul de drepturi și 

libertăți din cadrul Tribunalului Iași a admis cererea formulată de inculpatul Y de înlocuire a 

măsurii arestului preventiv cu măsura preventivă a controlului judiciar, soluție care a fost însă 

desființată de către instanța de control judiciar prin încheierea penală nr. X DLC din 

22.02.2019, în sensul respingerii cererii de înlocuire formulată de inculpatul Y. 

Potrivit art. 348 Cod de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară se 

pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea sau 

încetarea de drept a măsurilor preventive, iar în cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o 

măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii 

preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 207 Cod de procedură penală. 

Conform art. 207 alin. 2 C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară a stabilit 

termen pentru verificarea măsurilor preventive sub imperiul căreia se află cei doi inculpați. 

Prezenți în fața judecătorului de cameră preliminară, inculpații au solicitat, prin 

apărătorii lor, să nu se mai mențină măsura preventivă sub imperiul cărora se găsesc în 

prezent, solicitând ca, în condiţiile în care judecătorul de cameră preliminară consideră că o 

măsură preventivă este necesară în cauză, să dispună înlocuirea măsurii arestării preventive cu 

o măsură preventivă mai uşoară, cum ar fi arestul la domiciliu . 

Analizând actele şi lucrările dosarului în procedura de verificare a legalităţii şi 

temeiniciei măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară constată următoarele: 

Potrivit disp. art. 207 alin. 2 C.proc.pen., în termen de 3 zile de la înregistrarea 

dosarului, judecătorul de cameră preliminară verifică din oficiu legalitatea și temeinicia 

măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia. Potrivit aceluiași text, alin. 4-5, 

„când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se menţin sau există temeiuri 

noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin 

încheiere menţinerea măsurii preventive faţă de inculpat”, iar atunci „când constată că au 

încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive şi nu 

există temeiuri noi care să o justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care 

rezultă nelegalitatea măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară, dispune prin 

încheiere revocarea acesteia şi punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă 

cauză”. 
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De asemenea, atunci când se apreciază că o măsură preventivă mai uşoară este 

suficientă pentru realizarea scopului prev. de art. 202 alin. 1 C.proc.pen. şi sunt îndeplinite 

condiţiile prevăzute de lege pentru luarea ei, măsura preventivă sub imperiul căreia se află 

inculpatul poate fi înlocuită cu o măsură preventivă mai uşoară.  

În cauză, judecătorul de cameră preliminară reţine că măsura arestării preventive a 

inculpaților X și Y a fost luată la data de 13.12.2018 în considerarea dispoziţiilor art. 223 alin. 

2 C.proc.pen., dispoziţii potrivit cărora măsura arestării preventive poate fi luată dacă din 

probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit intenţionat una dintre 

infracţiunile enumerate în textul de lege, şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a 

circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a 

antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că 

privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea 

publică. 

Potrivit art. 202 C.proc.pen. măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau 

indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune 

și dacă sunt necesare în scopul bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii 

inculpatului de la judecată ori al prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni. Orice măsură 

preventivă trebuie să fie proporțională cu gravitatea acuzației aduse persoanei faţă de care este 

luată și necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de aceste prevederi, judecătorul reţine 

că măsura arestării preventive luată față de inculpații X și Y este legală şi temeinică, 

continuând să se circumscrie cazurilor prevăzute de legiuitor în art. 223 C.proc.pen., în scopul 

prevăzut de disp. art. 202 alin. 1 C.proc.pen., la acest moment nefiind identificate împrejurări 

noi din care să rezulte nelegalitatea sau netemeinicia acesteia. 

Reține judecătorul de cameră preliminară că materialul probator administrat până la 

acest moment, analizat și prin încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care s-a 

dispus măsura arestului preventiv sau prin încheierile prin care s-a prelungit durata acesteia, 

susține de o manieră suficientă pentru procedura de față, bănuiala rezonabilă că inculpații ar fi 

comis faptele penale în raport de care s-a dispus arestarea lor preventivă. 

Analiza coroborată a mijloacelor de proba administrate în cauză până la acest moment 

procesual, cu referire în special la proces-verbal de cercetare la faţa locului, procese-verbale 

de ridicare şi examinare corp delict, declaraţii martori declaraţii persoane vătămat, declaraţii 

suspect/inculpat Y și X, rapoarte de expertiză medico-legală, conduce neîndoielnic la 

concluzia că se poate reţine suspiciunea rezonabilă că inculpații ar putea fi autorii faptelor 

grave pentru care s-a dispus arestarea preventivă şi pentru care au fost trimiși în judecată, 

subzistând aşadar baza factuală reţinută iniţial la momentul luării măsurii arestării preventive. 

Este adevărat că inculpații se bucură în continuare de prezumția de nevinovăție 

referitor la acuzațiile formulate împotriva lor. Deși judecătorul de cameră preliminară reține 

că CEDO, în una dintre primele sale hotărâri (Stögmüller c. Austria), a stabilit cu valoare de 

principiu faptul că privarea de libertate a unei persoane înainte de condamnare constituie „o 

gravă derogare de la principiile libertății individuale și de la prezumția de nevinovăție”, tot 

Curtea a menționat faptul că revine autorităților judiciare naționale sarcina de a se asigura ca, 

în fiecare cauză dată, detenția provizorie la care este supus un acuzat să nu depășească o 

durată rezonabilă. În acest scop, autoritățile judiciare trebuie, prin luarea în considerare a 

principiului prezumției de nevinovăție, să determine toate circumstanțele de natură a impune, 

sau dimpotrivă, a înlătura, existența exigenței interesului public ce justifică derogarea de la 
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regula fixată de art. 5 – libertatea persoanei – și să le analizeze în deciziilor lor privitoare la 

examinarea unor cereri de punere în libertate formulate de cei aflați în detenție preventivă. 

Or, astfel de circumstanțe care să justifice în continuare menținerea inculpatului sub 

imperiul celei mai grave măsuri preventive există în cauza de față la acest moment procesual. 

În plus, judecătorul de cameră preliminară reţine că la baza luării măsurilor preventive faţă de 

inculpat nu a stat şi nu stă vinovăţia acestuia în comiterea faptelor pentru care este cercetat, ci 

existenţa unor indicii temeinice şi a unor elemente probatorii care justifică presupunerea 

rezonabilă pentru un observator obiectiv că inculpatul ar putea fi implicat în comiterea 

faptelor penale ce i se impută. Aşa cum s-a reţinut şi în practica Curţii Europene a Drepturilor 

Omului (a se vedea cauza Georgiev c. Bulgaria), arestarea unei persoane este legală dacă 

există bănuiala plauzibilă de comitere a unei infracţiuni, caracterul plauzibil al bănuielii 

presupunând existenţa unor fapte sau informaţii apte să convingă un observator obiectiv că 

este posibil ca persoana în cauză să fi săvârşit infracţiunea. Faptele care ar putea să dea 

naştere unei bănuieli legitime nu trebuie să fie de acelaşi nivel cu cele necesare pentru a 

justifica o condamnare (O'Hara c. Regatului Unit, Murray c. Regatului Unit). 

Pe de altă parte, instanţa constată că faptele de tentativă la omor și tentativă la omor 

calificat, pentru care inculpații au fost arestați preventiv şi trimiși în judecată sunt sancţionate 

cu pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, iar pe baza evaluării gravităţii faptelor, a modului şi 

a circumstanţelor de comitere a acestora, a anturajului şi a mediului din care inculpații provin, 

a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana lor, se constată că privarea 

lor de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.  

Tribunalul subliniază că în prezenta procedură nu îi este permisă o analiză amănunţită 

a probatoriului, a încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare, deși apărarea a 

încercat antamarea acestui aspect.  

Judecătorul de cameră preliminară reţine din probatoriul administrat că, faţă de 

conţinutul presupuselor fapte imputate inculpaților prin actul de sesizare (agresiuni cu pumni 

și picioare asupra uneia dintre victime, peste cap și în alte zone ale corpului, respectiv 

agresiune cu o unealtă metalică, la nivelului capului, coastelor și a organelor interne), 

împrejurările comiterii presupuselor fapte (pe fondul consumului de băuturi alcoolice, 

noaptea, de două persoane împreună, în condițiile provocării din partea uneia dintre 

persoanele vătămate), dar şi urmările produse (leziunile fizice ce au necesitat zile de îngrijiri 

medicale şi care nu au fost de natură a pune în primejdie viaţa victimelor), presupusele fapte 

ce se impută celor doi inculpați şi pentru care există indicii temeinice de comitere, prezintă un 

grad de pericol social sporit. 

Chiar dacă inculpații au recunoscut că au comis faptele ce li se impută, chiar și în 

condițiile existenței unei eventuale provocări din partea victimelor, atitudinea lor procesuală 

nu schimbă temeiurile ce au fost avute în vedere la luarea şi prelungirea măsurii preventive, 

scopul acesteia fiind de a asigura buna desfăşurare a procesului penal şi nu de a determina o 

recunoaştere a acuzaţiilor din partea inculpaților.  

Astfel, faţă de împrejurările şi modalitatea în care se presupune că s-a realizat 

activitatea infracţională imputată inculpaților şi de urmările faptelor – producea unor vătămări 

corporale grave (în cazul uneia dintre victime existența unei infirmități permanente/lipsă 

substanță osoasă craniană, conform raportului de expertiză medico legală), de gravitatea 

faptelor presupus a fi comise de inculpați şi de natura relaţiilor sociale vătămate, faţă de 

rezonanţa socială negativă a faptelor de acest gen în rândul colectivităţii, se reţine că privarea 
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lor de libertate este necesară în continuare pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru 

ordinea publică.  

Judecătorul de cameră preliminară apreciază că lăsarea în libertate a inculpaților X și 

Y, ar crea o stare de insecuritate pentru raporturile sociale, un sentiment de dezaprobare din 

partea membrilor comunităţii locale din care provine şi de neîncredere în buna desfăşurare a 

actului de justiţie, stare de pericol concret care este actuală, în condiţiile în care datele cauzei 

relevă bănuiala legitimă că aceștia au agresat fizic, într-un mod extrem de violent, pe timp de 

noapte, doi consăteni, cei doi inculpați consumând anterior împreună băuturi alcoolice .  

Aceste aspecte anterior menţionate justifică o dată în plus concluzia că datele concrete 

privind personalitatea inculpaților îndreptăţesc judecătorul de cameră preliminară să aprecieze 

că inculpații nu prezintă garanţii că eliberați din detenţie provizorie nu vor mai comite alte 

fapte prevăzute de legea penală. Este adevărat că inculpatul Y nu are antecedente penale, iar 

inculpatul X are o condamnare anterioară pentru o infracțiune de furt, și nu de violență fizică, 

însă aceste împrejurări nu sunt de natură a determina o reindividualizare a măsurilor 

preventive având în vedere contextul în care se presupune că au fost săvârșite presupusele 

fapte, astfel cum s-a arătat în considerentele anterioare. 

Deşi admite că există o prezumţie în favoarea libertăţii inculpaților X și Y până la 

stabilirea definitivă a vinovăţiei sau nevinovăţiei acestora, văzând şi persoana inculpaților, 

judecătorul apreciază ca menţinerea măsurii arestării preventive se justifică întrucât în cauză 

există indicii concrete care relevă necesitatea protejării ordinii publice, care prevalează în 

raport de regula judecării unei persoane în stare de libertate. 

Potenţialul criminogen extrem de ridicat dovedit de materialitatea presupuselor fapte 

ce li se impută, de uşurinţa în care s-ar fi implicat în comiterea unor fapte grave, modalitatea 

concretă în care se conturează din mijloacele de probă administrate până la acest moment că 

ar fi fost comise faptele denotă un pericol social sporit din partea inculpaților X și Y. 

Nu în ultimul rând datele cauzei relevă lipsa oricărei empatii din partea inculpaților, în 

condiţiile în care se pare, că după agresiune, deşi victimele sângerau, fiind căzute la pământ, 

aceștia au plecat fără nicio remuşcare de la faţa locului, fără a le acorda victimelor ajutor, 

abandonându-le noaptea, pe zăpadă, în condiții de iarnă. 

Din această perspectivă, judecătorul de cameră preliminară apreciază că o altă măsură 

preventivă nu este suficientă pentru a asigura supravegherea predispoziţiei criminale a celor 

doi inculpați. 

De aceea, în aprecierea interesului particular al inculpaților X și Y privind dreptul la 

libertate şi al interesului general a societăţii de apărare a ordinii de drept, judecătorul de 

cameră preliminară va constata preeminenţa celui din urmă, menţinerea arestării preventive a 

inculpaților impunându-se pentru realizarea scopului măsurilor preventive prev. de art. 202 

C.proc.pen. 

În ceea ce priveşte durata măsurii preventive sub imperiul cărora se află inculpații, 

judecătorul reţine că aceștia se află în stare de arest preventiv de la data de 13.12.2018, iar 

măsura arestării preventive nu a depăşit în nici un caz o durată rezonabilă.  

Judecătorul de cameră preliminară reţine că aprecierea pericolului social existent prin 

lăsarea inculpaților în libertate are ca reper obiectiv necesitatea protecţiei societăţii, iar datele 

cauzei reprezintă elemente indicative în aprecierea raportului dintre dreptul individual la 

libertate şi dreptul social la protecţie. 

Deşi măsura arestului preventiv este una de excepţie, judecătorul de cameră 

preliminară constată că, în raport cu persoana inculpaților X și Y gravitatea faptelor penale 
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pentru care au fost trimiși în judecată şi cu privire la care există indicii temeinice de comitere, 

lipsa din partea acestora la momentul comiterii presupuselor fapte a oricărei empatii faţă de 

victime, lipsa unui mobil sau a scopului infracţional, privarea de libertate este necesară pentru 

înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, menţinerea duratei arestării preventive 

fiind imperios necesară, mai ales pentru protejarea sentimentului de securitate a persoanelor. 

Judecătorul de cameră preliminară constată că în prezent sunt întrunite cumulativ 

condiţiile prevăzute de art. 202 C.proc.pen. şi art. 223 alin. 2 C.proc.pen., că măsura 

preventivă dispusă faţă de inculpații X și Y este necesară şi proporţională cu gravitatea 

acuzaţiei formulate împotriva lor, că privarea lor de libertate este necesară pentru înlăturarea 

unei stări de pericol pentru ordinea publică.  

Pentru toate aceste considerente, constatând că nu au dispărut şi nici nu s-au modificat, 

în mod substanţial, nici unul dintre temeiurile ce au stat la baza luării, măsurii arestării 

preventive a inculpaților X și Y, şi având în vedere şi motivele expuse pe larg mai sus, 

judecătorul de cameră preliminară reţine că arestarea preventivă este în continuare singura 

măsură aptă să realizeze scopul prev. de art. 202 C.proc.pen. 

Împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară din data de 25.02.2019, au 

formulat contestaţie inculpaţii X şi Y. 

Analizând contestaţiile formulate de inculpaţii X şi Y, prin prisma motivelor invocate, 

dar şi din oficiu, Curtea apreciază că acestea sunt întemeiate, pentru următoarele motive: 

În mod evident, acuzațiile formulate împotriva celor doi inculpați sunt extrem de 

grave, vizând comiterea de către aceștia a unor infracțiuni intenționate îndreptate contra vieții, 

dar, în egală măsură, există în prezenta cauză, o abundență de elemente circumstanțiale ce țin 

atât de gravitatea faptei concrete, cât și de persoana inculpaților, elemente în raport de care 

măsura arestării preventive a inculpaților nu mai apare la acest moment procesual ca fiind una 

în mod obiectiv necesară, în raport de scopul pentru care a fost instituită. 

Curtea, în complet de judecători de cameră preliminară, a reținut că în cursul urmăririi 

penale, la momentul la care acuzațiile formulate împotriva inculpaților se cristalizau, cu toate 

elementele componente, era necesar a se stabili în mod coerent maniera în care s-a acționat, 

precum și implicarea celor doi inculpați, măsura arestării preventive a acestora a fost 

necesară. 

La acest moment procesual însă, având în vedere trimiterea în judecată a celor doi 

inculpați, faptul că procurorul și-a expus punctul de vedere asupra faptelor concrete cu care 

înțelege să învestească instanța, atitudinea procesuală a celor doi inculpați, precum și 

gravitatea concretă a conduitei acestora, măsura arestării preventive nu mai apare ca fiind una 

proporțională și absolut necesară pentru niciunul din cei doi inculpați. 

Are astfel în vedere, după cum s-a menționat anterior, circumstanțele în care par a se fi 

comis faptele, circumstanțe corect reținute de judecătorul de cameră preliminară de la instanța 

de fond, dar care, în opinia Curții, oferă suficiente elemente pentru a se putea aprecia cu 

privire la periculozitatea concretă a inculpaților, dar și pentru a putea concluziona că lăsarea 

acestora în libertate, la acest moment procesual, nu prezintă un pericol concret pentru ordinea 

publică. 

Astfel, Curtea reține ca semnificativă împrejurarea că inculpații au fost provocați în 

comiterea actelor de violență de propria conduită a persoanelor vătămate, aceștia nu au fost 

înarmați, neavând nici o intenție în a se angrena într-un conflict fizic cu persoanele vătămate, 

acțiunile acestora fiind într-o primă fază de apărare la agresiunile fizice ale persoanei 

vătămate B, care ieșise din curte înarmat cu o furcă, obiect contondent apt să producă leziuni, 
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ulterior părând a se fi depășit limitele unei apărări legitime la atacul produs, conduita 

inculpaților părând a fi activă în atacarea persoanelor vătămate. 

Ceea ce este semnificativ în acest stadiu procesual, din perspectiva evaluării măsurii 

preventive optime este nu doar provocarea în sine, cu aptitudinea unei circumstanțe atenuante, 

ci toate împrejurările concrete în care se pare că au acționat inculpații de față, precum și 

modalitatea în care aceștia au procedat în raport de situația factuală cu care s-au confruntat 

(situație pe care nu au urmărit-o în mod direct).  

În mod evident, în acest stadiu procesual, Curtea nu poate face aprecieri cu privire la 

corectitudinea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimiși inculpații, acesta fiind 

apanajul instanței de judecată investită cu soluționarea cauzei, dar are libertatea de a aprecia, 

chiar și în cadrul abstract al unei încadrări juridice pentru fapte deosebit de grave, îndreptate 

împotriva vieții, că maniera concretă în care inculpații au acționat nu justifică menținerea la 

acest moment procesual a celei mai severe măsuri preventive. 

Are astfel în vedere faptul că, astfel cum s-a menționat în rechizitoriul prin care s-a 

dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpați, inculpații s-au deplasat prin dreptul porții 

curţii persoanei vătămate A, care stătea de vorba în curtea sa cu B și au salutat persoana 

vătămată A, spunându-i doar „bună ziua”.  

Reacția acesteia a fost nejustificată și neașteptată pentru cei doi inculpați, aceștia au 

încercat să ignore cuvintele jignitoare ale persoanei vătămate și să-și continue drumul, dându-

și seama că aceasta se afla în stare de ebrietate, moment la care persoana vătămată B a ieşit 

din curtea lui A înarmat cu o unealtă compusă dintr-o ţeavă metalică având la unul dintre 

capete un cuţit în formă de vârf de săgeată şi a mers după inculpaţi, pe care i-a ajuns la colţul 

gardului curţii lui A, încercând să îl lovească pe inculpatul X cu acea unealtă, însă acesta din 

urmă a reuşit să se ferească şi a prins de coada acesteia, cei doi începând să se îmbrâncească 

reciproc.  

Prin urmare, în această primă fază a conflictului, inculpatul X a fost pus în situația de 

a se apăra de o acțiunea agresivă neașteptată, provenind de la o persoană înarmată cu un 

obiect contondent, apt să producă leziuni corporale semnificative raportat la conformația 

acestuia. Intenția de a-i smulge persoanei vătămate obiectul vulnerant, precum și intervenția 

în sprijinul inculpatului X din partea inculpatului Y par a fi fost logice și firești în această 

etapă, raportat la situația cu care cei doi inculpați s-au confruntat. 

Se reține, de asemenea, de către procuror, iar probatoriul administrat pare a susține 

această versiune de derulare a evenimentelor, în sensul că, la un moment dat, inculpatul Y a 

reuşit să prindă de partea ascuţită uneltei cu care era înarmat B şi a tras cu putere smulgându-

i-o din mână. Cu această ocazie inculpatul s-a tăiat la degetul mare de la mâna dreaptă, iar 

partea ascuţită a uneltei s-a desprins şi a căzut în zăpadă, inculpatul rămânând în mână doar cu 

ţeava metalică. 

Din acest punct însă, reacția inculpaților pare a fi depășit limitele unei apărări legitime 

față de atacul care i-a vizat, justificată cel mai probabil de starea de tulburare produsă de 

agresiunea exercitată împotriva acestora, de natură să producă o reacție de revoltă (ce în mod 

evident nu poate justifica acțiunile anterioare), ce în mod evident a fost exacerbată și de 

starea de ebrietate în care se aflau inculpații, stare ce este aptă, prin ea însăși să favorizeze o 

impulsivitate mai ridicată și o exacerbare a reacțiilor agresive. Contrar judecătorului de la 

instanța de fond, Curtea nu a acordat o conotație negative acestei stări a inculpaților, având în 

vedere că aceasta nu a fost preordinată, inculpații neavând cum să anticipeze că se va încerca 
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agresarea lor de către persoanele vătămate, motiv pentru care nu era necesar să își regleze 

conduita pentru a fi într-o stare psiho-fizică pe deplin adecvată. 

Acestea fiind spus, Curtea constată că inculpatul Y, ajuns în posesia țevii metalice, a 

început să-l lovească la întâmplare peste tot corpul pe B. În acest timp s-a ridicat în picioare şi 

inculpatul X, care şi el a început să îi aplice lovituri cu picioarele, mai exact cu bocancii cu 

care era încălţat, lui B. Loviturile aplicate de către cei doi au fost numeroase, au vizat toate 

zonele corpului persoanei vătămate şi toată agresiunea a durat cel puţin 10 minute. 

În urma agresiunilor exercitate asupra sa, persoana vătămată B a prezentat plăgi 

contuze epicraniene, traumatism cervical amielic, fracturi costale bilaterale, fracturi 

cominutive scapule bilateral, contuzie pulmonară, pleurezie bilaterală, contuzie splenică, 

contuzie lombară, contuzie braţ stâng, echimoze şi escoriaţii. Leziunile traumatice prezentate 

au necesitat 25-30 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, iar medicul legist a opinat că 

nu au fost de natură să pună în primejdie viaţa persoanei vătămate. 

În continuare, inculpatul X a sesizat că din curtea persoanei vătămată A iese înarmat 

cu un par de aproximativ 2 metri lungime şi persoana vătămată, care se îndreaptă spre locul 

primei agresiuni. Inculpatul nu a mai aşteptat ca persoana vătămată să ajungă în acel loc şi a 

mers el în întâmpinarea lui, cei doi întâlnindu-se pe drum la aproximativ 5 metri de poarta de 

acces în curtea persoanei vătămate A. Fiind mult mai tânăr şi mai puternic decât acesta din 

urmă, inculpatul X a reuşit cu uşurinţă să-l dezarmeze de acel par şi prin prisma concluziilor 

medico-legale și pare că i-ar fi aplicat o lovitură puternică cu acel par în zona capului, parietal 

stânga, doborându-l la pământ lângă gard. A lăsat apoi acel par în drum şi a continuat să 

lovească persoana vătămată A cu pumnii şi picioarele, fără ca aceasta din urmă să mai opună 

vreo rezistenţă. 

Persoana vătămată A a prezentat un traumatism cranio-cerebral şi facial, obiectivat 

prin echimoze periorbitare, hemoragie subconjunctivală ochi drept, plagă contuză epicraniană, 

fractură cominutivă cu înfundare parietală stânga, pneumoencefalie lamă de hematom 

subdural frontal bilateral, hemoragie subarahnoidiană, plagă cranio-durală parietală stânga, 

prin care se exteriorizează sânge şi LCR şi pentru care s-a intervenit chirurgical, efectuându-

se eschilectomie şi sutură. Leziunile traumatice prezentate au necesitat 35-40 de zile de 

îngrijiri medicale pentru vindecare, dar medicul legist a opinat că nu au fost de natură să-i 

pună viaţa în primejdie. 

Curtea reiterează faptul că este sarcina instanței de fond de a evalua întreg probatoriul 

administrat în cauză pentru a se putea stabili cu claritatea configurația concretă a faptelor și 

pentru a se concluziona în sensul imputabilității acestora și a corectei încadrări juridice a 

faptelor, mai exact dacă este vorba de infracțiuni îndreptate contra vieții sau dacă acestea 

vizează integritatea corporală și sănătatea persoanelor. 

Cu toate acestea, pe planul evaluării necesității și proporționalității măsurilor 

preventive în prezenta cauză, există suficiente elementele de ordin probator la acest moment 

procesual, de natură să orienteze judecătorii de cameră preliminară, concluzia fiind aceea a 

necesității menținerii unor măsuri preventive în cauză, pentru a se asigura buna desfășurare a 

procesului penal, având în vedere toate elementele cauzei, dar și a aprecierii în sensul că 

măsura proporțională pe deplin adecvată în acest stadiu procesual este cea a controlului 

judiciar. 

O măsură privativă de libertate nu se impune a fi menținută în cauză, în pofida 

gravității în abstract a acuzațiilor aduse inculpaților, având în vedere toate circumstanțele 
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cauze și analiza detaliată a tuturor fazelor agresiunii, a motivației implicării în eventualele 

activități infracționale, precum și a urmărilor produse. 

Astfel, inculpații sunt persoane pe deplin integrate social, care par a fi implicați în 

desfășurarea unor activități lucrative (cum, de altfel, au făcut și în ziua incidentului), care nu 

par a fi inclinați spre manifestări violente în genere, acțiunile agresive din ziua incidentului 

datorându-se conjuncturii create, ce a ocazionat un răspuns agresiv care altfel nu ar fi avut loc, 

context în care există toate premisele necesare că procesul penal va putea continua în bune 

condiții cu inculpații aflați în stare de libertate, măsura controlului judiciar fiind suficientă 

pentru realizarea acestui scop. 

Prin prisma considerentelor expuse, Curtea, în complet colegial de judecători de 

cameră preliminară, admite contestaţiile formulate de inculpații X şi Y împotriva încheierii 

din 25 februarie 2019 a judecătorului de cameră preliminară a Tribunalului Iaşi, pronunţată în 

dosarul nr. x/99/2019/a1.1, pe care o desființează parțial, cu privire la dispoziția de menținere 

a măsurii arestării preventive față de cei doi inculpați. 

Rejudecând cauza: 

În temeiul art. 242 alin. 2 C.proc.pen., înlocuiește măsura arestării preventive a 

inculpaților cu măsura preventivă a controlului judiciar prevăzută de art. 202 alin. 4 lit. b 

C.proc.pen., pe un termen de 60 de zile de la momentul pronunțării prezentei încheieri. 

Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților, dacă nu sunt reținuți sau arestați 

în altă cauză. 

În baza dispoziţiilor art. 215 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., impune celor doi inculpați, pe 

durata măsurii preventive a controlului judiciar, respectarea următoarelor obligaţii: 

a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de 

câte ori sunt chemați;  

b) să informeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa cu privire la 

schimbarea locuinţei;  

c) să se prezinte la Poliţia comunei D., organ de poliţie desemnat cu supravegherea 

acestora, conform programului de supraveghere întocmit de către organul de poliţie sau ori de 

câte ori vor fi chemați; 

d) să nu depăşească limitele teritoriale ale județului Iași; 

e) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele de existenţă; 

f) să nu se apropie unul de altul, de persoanele vătămate din prezenta cauză (B și A) și 

de martorii din lucrări (AB, IV, CI, MF, CC, RG și OE), toți cu domiciliul în satul P., comuna 

D., jud. Iași și să nu comunice unul cu altul sau cu persoanele menționate direct sau indirect, 

pe nicio cale. 

În baza dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi (7) din Noul Cod de procedură penală, atrage 

atenţia inculpaților că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin sau în 

cazul existenţei unei suspiciuni rezonabile că ar fi săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune, 

pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva fiecăruia dintre ei, 

măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura 

arestării preventive. 

În baza dispoziţiilor art. 215 alin.(4) din Codul de procedura penală, supravegherea 

respectării de către inculpați a obligaţiilor care le revin acestora pe durata controlului judiciar 

se realizează, în condiţiile legii, de către Poliția comunei D., sub coordonarea Biroului de 

Supravegheri Judiciare din cadrul I.P.J. Iaşi, care verifică periodic respectarea obligaţiilor 

impuse şi, în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată judecătorul de 
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cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară sau instanţa de judecată, în cursul 

judecăţii. 

8. Modificare conţinut obligaţie de a presta muncă neremunerată în folosul 

comunităţii. Posibilitatea stabilirii unui program flexibil de consilierul de 

probaţiune 

 

Cuprins pe materii: executarea hotărârilor penale  

Indice alfabetic: suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, muncă 

neremunerată în folosul comunităţii, modificare conţinut obligaţie 

Temei de drept: Cod penal - art. 93; Legea nr. 253 din 2013 - art. 52 

 

Instanţa nu este obligată să stabilească un număr fix de ore pe zi pentru 

prestarea activităţii neremunerate în folosul comunităţii, având posibilitatea de a 

permite consilierului de probaţiune să stabilească un program flexibil în limitele 

prevăzute de art. 52 din Legea nr. 253/2013 şi de hotărârea judecătorească de 

condamnare. 

 

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

11/5.02.2019 

 

Prin sentinţa penală nr. 1330/27.11.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi au fost admise 

cererile de modificare a obligaţiilor stabilite în cursul suspendării sub supraveghere a 

executării pedepsei  de 1 an şi 9 luni închisoare de către persoana condamnată X, pe perioada 

termenului de supraveghere de 3 ani, stabilit prin sentinţa penală nr. 206/01.03.2018 

pronunţată de Tribunalul Iaşi, cereri formulate de către Serviciul de Probaţiune Iaşi şi de către 

persoana condamnată X. 

În baza art. 52 alin. 4 raportat la art. 57 din Legea nr. 253/2013, a fost permis 

Serviciului de Probaţiune Iaşi, organ desemnat cu supravegherea persoanei condamnate, să 

prelungească numărul de ore de activitate neremunerată pe care persoana condamnată le poate 

presta zilnic, până la 8 ore/zi. 

Instanţa de fond a reţinut că persoana condamnată X nu are niciun loc de muncă, are 

opt copii minori în întreţinere şi un soţ bolnav cronic de diabet, de asemenea fără loc de 

muncă, astfel cum rezultă din raportul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Iaşi, 

raport care a concluzionat că este necesară modificarea obligaţiei prevăzută de dispoziţiile art. 

93 alin. 3 Cod penal, în sensul majorării numărului de ore prestate zilnic în cadrul acestei 

munci neremunerate, raportat la datele privind persoana condamnatei, dar şi la 

comportamentul său pe parcursul executării pedepsei, în vederea reintegrării sale 

profesionale, dar şi în societate. 

Instanţa de fond nu a negat susţinerile procurorului care a arătat că legea nu stabileşte 

competenţa funcţională în cazul posibilităţii de prelungire a numărului orelor lucrate până la 8 

ore/zi, spre deosebire de situaţia în care statuează pe de altă parte că durata muncii prestate 

poate fi prelungită de către consilierul de probaţiune cu până la două ore de muncă (maxim 4 

ore/zi), conform alin. 2 al art. 52 din Legea nr. 253/2013, însă având în vedere concluziile 

raportului de evaluare întocmit de către Serviciul de Probaţiune Iaşi, dar şi finalitatea 
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obligaţiei stabilită în sarcina persoanei condamnate, în temeiul dispoziţiilor art. 93 alin. 3 Cod 

penal, a apreciat că ambele cereri cu care a fost învestită reprezintă veritabile cereri de 

modificare a conţinutului obligaţiei instituită pe perioada termenului de supraveghere, ce pot 

fi soluţionate de către instanţa de judecată şi nu doar de către judecătorul delegat cu 

executarea, cu asigurarea unor garanţii procesuale de contradictorialitate, precum şi cu 

participarea Ministerului Public, în vederea respectării dreptului la un proces echitabil. 

Împotriva sentinţei penale nr. 1330 din data de 27.11.2018 pronunţată de Tribunalul 

Iaşi, a declarat contestaţie Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, care a apreciat sentinţa 

primei instanţe ca fiind nelegală, întrucât instanţa ar fi trebuit să dispună ca persoana 

condamnată să execute un număr de opt ore de muncă neremunerată pe zi. 

Curtea a constatat că este nefondată contestaţia formulată. 

Instanţa de judecată, prin hotărâre rămasă definitivă, a stabilit anumite obligaţii în 

sarcina condamnatei X, printre care şi o obligaţie de a face, respectiv obligaţia de a presta 

muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile, câte 2 ore pe zi, cu 

excepția zilelor de duminică și a zilelor declarate, potrivit legii, sărbători legale.  

Supravegherea şi controlul respectării obligației de executare a muncii neremunerate 

în folosul comunităţii, atât cu privire la persoana supravegheată, cât şi cu privire la instituţia 

din comunitate stabilită, se efectuează de serviciul de probaţiune competent, însă în limitele 

stabilite prin hotărârea rămasă definitivă. 

Astfel, dacă prin hotărârea de condamnare nu se prevede durata de ore/zi în care poate 

fi desfăşurată activitatea neremunerată în folosul comunităţii, consilierul de probaţiune este 

cel competent, în urma evaluării persoanei supravegheate, să stabilească aspectele referitoare 

la executarea obligaţiei.  

În caz contrar, consilierul de probaţiune este ţinut de limitele stabilite prin hotărârea 

judecătorească, care însă, având în vedere că procesul de supraveghere este unul flexibil, pot 

fi modificate de instanţa de executare pentru a asigura persoanei supravegheate şanse sporite 

de îndreptare şi reintegrare socială. Astfel, pot fi impuse noi obligaţii care nu fuseseră anterior 

impuse de instanţă sau modificat conţinutul obligaţiilor existente prin sporirea/diminuarea 

condițiilor de executare.   

Instanţa de executare nu este limitată însă în ceea ce priveşte soluțiile pe care le 

pronunță la momentul în care admite solicitarea de a modifica conţinutul obligaţiei de a presta 

muncă neremunerată în folosul comunităţii, fiind ținută doar de respectarea cadrului legal. 

Astfel, instanţa nu este obligată să stabilească un număr fix de ore pe zi pentru prestarea 

activităţii neremunerate în folosul comunităţii, având posibilitatea de a permite consilierului 

de probaţiune să stabilească un program flexibil în limitele prevăzute de art. 52 din Legea nr. 

253/2013 şi de hotărârea judecătorească. 

În cazul de faţă, instanţa a permis consilierului de probaţiune să prelungească numărul 

de ore de activitate neremunerată pe care persoana condamnată X le poate presta zilnic, până 

la 8 ore/zi. 

Totodată, modificarea numărului de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii 

care poate fi executat zilnic nu are nicio influenţă asupra numărului de zile de muncă în 

folosul comunităţii stabilit prin hotărârea de condamnare. Pe cale de consecinţă, nu se 

impunea o dispoziţie legală expresă în acest sens.  

9. Apel. Înlăturarea obligării asiguratorului de răspundere civilă delictuală la plata 

cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal  

Indice alfabetic: Drept procesual penal; cheltuieli judiciare 

Temei de drept: art. 274 Cod procesual penal 
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Contractul de asigurare de răspundere civilă delictuală încheiat între 

inculpat și partea responsabilă civilmente vizează doar latura civilă a cauzei și 

permite preluarea de către partea responsabilă civilmente a plății exclusiv a 

despăgubirilor și a cheltuielilor efectuate de părțile civile în cursul procesului 

penal; cheltuielile judiciare avansate de stat însă rămân doar în sarcina 

inculpatului atunci când acesta a fost condamnat și ele nu pot fi preluate de către 

asigurator. Cheltuielile de judecată avansate de stat își au temeiul în răspunderea 

penală a inculpatului și ele sunt datorate de inculpat. 

 

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

192/11.03.2019 

 

Prin sentinţa penală nr. 288/10.07/2018, Judecătoria Bârlad a dispus, printre altele, în 

temeiul dispoziţiilor art. 274 alin. (1) și (3) Cod procedură penală, obligarea inculpatului A în 

solidar cu partea responsabilă civilmente B la plata sumei de 3000 de lei, reprezentând 

cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 2000 de lei reprezintă cheltuieli 

avansate de stat pe parcursul urmăririi penale. 

Partea responsabilă civilmente B a formulat apel şi a susţinut că inculpatul trebuie să 

suporte în totalitate cheltuielile de judecată în cuantum de 3000 lei către stat. Conform normei 

ASF în vigoare la momentul încheierii contractului de asigurare RCA, nu exista în sarcina 

acestei societăţi obligaţia de a achita cheltuielile judiciare avansate de stat în cazul în care a 

avut loc un  accident care s-a soldat cu vătămare corporală sau deces.  

Instanţa de control judiciar a reţinut că, în mod nelegal, prima instanță a dispus 

obligarea și a părții responsabile civilmente B la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, 

în condițiile în care niciun temei legal nu permitea o astfel de dispoziție. Contractul de 

asigurare de răspundere civilă delictuală încheiat între inculpat și partea responsabilă 

civilmente vizează doar latura civilă a cauzei și permite preluarea de către partea responsabilă 

civilmente a plății exclusiv a despăgubirilor și a cheltuielilor efectuate de părțile civile în 

cursul procesului penal; cheltuielile judiciare avansate de stat însă rămân doar în sarcina 

inculpatului atunci când acesta a fost condamnat și ele nu pot fi preluate de către asigurator. 

Cheltuielile de judecată avansate de stat își au temeiul în răspunderea penală a inculpatului și 

ele sunt datorate de inculpat indiferent de existența unei acțiuni civile în cauză. 

 

10. Ucidere din culpă. Culpă concurentă. Neîntrunirea condiţiilor cazului fortuit 

 

Cuprins pe materii – Drept penal. Caz fortuit  

Indice alfabetic – Drept penal.  

Ucidere din culpă 

Culpă concurentă  

Caz fortuit 

Temei de drept – Codul penal din 1969 – art. 178 alin. 1, 2; Codul penal – art. 5, art. 

31 
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Apariţia a doi pietoni care traversau prin loc nepermis, pe timp de noapte, 

de la stânga spre dreapta, o arteră cu trei benzi pe sens, în condiţiile în care 

inculpatul se apropia pe banda de lângă axa drumului cu o viteză peste limita 

legală, observându-i cu întârziere şi, fără a frâna, încercând să îi ocolească prin 

spate, pe contrasens, cu consecinţa accidentării mortale a unuia dintre ei, chiar şi 

în condiţiile în care culpa concurentă a victimei a fost corect stabilită la 50%, nu 

întruneşte condiţiile cazului fortuit.  

 

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

46/31.01.2019 

 

Prin decizia penală nr. 46/31.01.2019 a fost respins, ca nefondat, apelul formulat de 

inculpatul-apelant X. împotriva sentinţei penale nr. 2151/20.07.2018 a Judecătoriei Iaşi. 

Prima instanţă a reţinut că fapta inculpatului care, în jurul orei 20
20

, în timp ce 

conducea autoturismul marca V. pe şoseaua N din municipiul Iaşi, pe fondul nerespectării 

regimului legal de viteză şi al neadaptării vitezei la condiţiile de trafic, a surprins şi accidentat 

victima M., pieton angajat neregulamentar în traversarea străzii prin loc nepermis şi fără să se 

asigure, din stânga către dreapta conducătorului auto, care a suferit leziuni traumatice ce au 

condus la decesul acesteia din urmă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 

„ucidere din culpă” prev. şi ped. de art. 178 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal din 1968 cu aplicarea 

art. 5 Cod penal (în condiţiile reţinerii culpei concurente a victimei şi a inculpatului, în 

proporţie de 50% fiecare). 

Susţinerile inculpatului-apelant în sensul că ar fi incidentă cauza de neimputabilitate 

reprezentată de cazul fortuit, prevăzută de art. 31 Cod penal, au fost apreciate ca neîntemeiate. 

Inculpatul circula pe banda a treia, lângă axul drumului, cu o viteză semnificativ peste cea 

legal permisă pe acel sector de drum, în condiţiile în care afară se întunecase. Victima şi 

partea civilă s-au angajat în traversare pe o arteră cu trei benzi pe sens, nu există probe în 

sensul că benzile a doua şi a treia de pe sensul de mers opus ar fi fost ocupate de maşini în 

staţionare care să obstrucţioneze vederea inculpatului, determinând astfel observarea celor doi 

pietoni doar în ultimul moment, astfel încât momentul la care inculpatul i-a putut observa este 

o consecinţă firească a vitezei excesive şi a condiţiilor specifice circulaţiei pe timp de noapte 

chiar şi în mediul urban. Nu există probe certe în sensul că pe o latură a arterei nu ar fi 

funcţionat la acel moment iluminatul artificial, dar chiar şi dacă ar fi fost stabilită, o astfel de 

împrejurare nu poate fi de natură să atragă incidenţa cazului fortuit, ci ar fi reclamat prudenţă 

sporită din partea conducătorului auto. Astfel cum a rezultat din raportul de expertiză 

criminalistică întocmit de L.I.E.C. Iaşi, inculpatul ar fi putut evita producerea accidentului 

prin acţionarea la timp a sistemului de frânare şi prin menţinerea traiectoriei autoturismului în 

limita benzii a treia de circulaţie.  

Împrejurarea că victima a avut şi ea culpă în producerea accidentului, apreciată de 

prima instanţă ca având o proporţie de 50%, nu face în mod automat din apariţia sa şi a părţii 

civile la axul drumului, pe punctul de a traversa, un eveniment care în mod obiectiv nu putea 

fi prevăzut de inculpatul X.. Un conducător auto care circulă pe o arteră urbană circulată 
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intens la orice oră, pe timp de noapte, poate şi trebuie să prevadă că îi poate ieşi în cale un 

pieton care să încalce regulile de circulaţie şi să rişte o traversare prin loc nepermis, motiv 

pentru care trebuie să conducă nu doar cu respectarea vitezei legale, ci să îşi adapteze efectiv 

viteza în funcţie de condiţiile de trafic şi de vizibilitate, manifestând atenţie sporită la trecerea 

prin dreptul staţiilor rezervate mijloacelor de transport în comun. Inculpatul nici nu a respectat 

viteza legală, circulând cu peste 70 de km pe oră, diminuându-şi astfel şansele de a reacţiona 

eficient în cazul ivirii unui pericol, iar în momentul în care s-a văzut confruntat cu acesta a 

ales să rişte trecerea prin spatele pietonilor, fără să frâneze, o manevră riscantă şi pentru 

propria siguranţă, nu doar pentru cea a pietonilor angajaţi în traversare, decât să reducă viteza, 

în aceste condiţii neputându-se vorbi de caz fortuit.  

Prima instanţă a stabilit culpa concurentă a victimei într-o proporţie corespunzătoare. 

Pe de-o parte, victima şi partea civilă au determinat starea de pericol prin angajarea deosebit 

de riscantă în traversarea unul bulevard cu trei benzi pe sens, intens circulat, pe timp de 

noapte, prin loc nepermis. Pe de altă parte, în conduita inculpatului cu rol cauzal s-au succedat 

mai multe încălcări ale regulilor de circulaţie, dincolo de viteza mare pe care acesta o avea, 

raportat la condiţiile de trafic, acesta luând, în momentul declanşării sării de pericol, o decizie 

care contravine, în opinia Curţii, reflexului normal pentru orice conducător auto într-o situaţie 

similară, de reducere a vitezei în vederea diminuării pericolului sau a corectei aprecieri a 

acestuia, alegând manevra, cu totul imprevizibilă pentru pietoni, de ocolire a acestora, fără 

reducerea vitezei, în condiţiile în care putea să prevadă că pietonii, surprinşi la axul drumului 

de apropierea cu viteză a unui autoturism, puteau intra în panică, puteau fugi, puteau să se 

întoarcă, puteau avea comportamente diferite în faţa pericolului, neavând timp să delibereze.  

 

11. Complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal şi la lovirea unui minor 

 

Cuprins pe materii – Drept penal  

Indice alfabetic – Drept penal:  

   Complicitate 

   Lipsire de libertate  

   Lovire sau alte violenţe  

   Persoană vătămată minoră 

 

Temei de drept – Codul penal – art. 48, art. 193, art. 205 

 

 

Acţiunile inculpatului care l-a chemat pe celălalt inculpat la locul la care 

se aflau persoanele vătămate minore, l-a însoţit, l-a încurajat în timp ce, pe 

parcursul a două ore, acesta i-a obligat pe minori să urmeze un traseu dictat, să 

se oprească, să răspundă la întrebări fără sens, aplicând unuia dintre minori 

numeroase lovituri şi adresând amândorura ameninţări cu acte de violenţă, 

poziţionându-se pe traseu în spatele minorilor, pentru a le da de înţeles că nu 

puteau fugi, fără a lua nici o măsură de a-l împiedica pe autor, reprezintă 
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participaţie de complice atât la lipsire de libertate, cât şi la lovire sau alte 

violenţe. 

 

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

117/19.02.2019 

Prin decizia penală nr. 117/19.02.2019 a fost respins, ca nefondat, apelul formulat de 

inculpaţii apelanţi X. şi Z. împotriva sentinţei penale nr. 100/9.07.2018 a Judecătoriei 

Răducăneni. 

Prima instanţă a reţinut că fapta inculpatului X. care, în intervalul orar 00.00 - 01.50, 

fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, l-a chemat telefonic şi l-a însoţit, la o distanţă de 1-2 

metri, pe inculpatul Z., care i-a acostat pe drumul public pe minorii A. şi B. (care nu a depus 

plângere prealabilă pentru infracţiunea prev. de art. 193 alin. 1 C.pen.) şi care le-a adresat 

ameninţări cu acte de violenţă şi le-a aplicat în trei rânduri, mai multe lovituri cu pumnii şi 

picioarele peste cap şi corp, iar minorului A. i-a cauzat leziuni ce au necesitat pentru 

vindecare 10-11 zile de îngrijiri medicale, după ce anterior le-a solicitat să stea în genunchi, şi 

i-a umilit prin obligarea la răspunsuri, prin întrebări fără sens, interzicându-le libertatea de 

mişcare (pentru circa 2 ore), iar prin acest mod l-a ajutat şi l-a încurajat pe inculpatul Z. în 

activitatea infracţională, concomitent cu crearea unei stării de vulnerabilitate a victimelor 

minore, fără a lua nici o măsură de împiedicare a comiterii faptei, întruneşte elementele 

constitutive ale infracţiunilor de: complicitate la infracţiunea de „lovire sau alte violențe” - 

faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 C.pen. raportat la art. 193 alin. 2 C.pen. şi două 

infracţiuni de complicitate la infracţiunea de „lipsire de libertate în mod ilegal” faptă prev. şi 

ped. de art. 48 C.pen. raportat la  art. 205 alin. 1 alin. 3 lit. b C.pen., toate cu aplicarea art. 38 

alin. 1 C.pen. 

Printre alte apărări, inculpatul X. a susţinut că, în ce priveşte infracţiunea de lipsire de 

libertate în mod ilegal, nu sunt întrunite elementele constitutive nici obiectiv, nici subiectiv, şi 

că în mod greşit prezenţa sa a fost interpretată ca o acceptare de a-l însoţi pe celălalt inculpat.  

În ceea ce priveşte acuzaţiile aduse inculpatului X., de complicitate la activitatea 

inculpatului Z. de lovire repetată a persoanei vătămate şi de lipsire de libertate a celor doi 

minori, în sensul obligării acestora fie să rămână pe loc, fie să urmeze un anumit traseu, 

susţinerile din motivele de apel au fost apreciate ca nefondate, din probatoriul administrat 

rezultând cu certitudine că acest inculpat nu a avut o atitudine pur pasivă, de spectator, ceea 

ce ar fi reprezentat oricum o complicitate morală, în sensul încurajării acţiunilor lui Z., ci 

chiar i-a adresat îndemnuri acestuia în sensul legării minorilor de un autovehicul, cu 

consecinţa întăririi hotărârii infracţionale. Acest inculpat, deranjat din motive pe care nu a 

vrut să le divulge de prezenţa minorilor pe strada pe care locuia, a fost cel care l-a apelat pe Z. 

şi i-a ţinut pe loc până la sosirea acestuia, deşi se poate presupune în mod rezonabil că 

anticipa comportamentului lui Z.. Având în vedere dinamica ulterioară a evenimentelor, 

instanţa a considerat că acest inculpat, aflat într-o relaţie de subordonare de fapt cu inculpatul 

Z., care avea atât iniţiativa, cât şi disponibilitatea sporită de a recurge la acte de violenţă, nu 

şi-a asumat riscul de a-i aplica el o corecţie persoanei vătămate, rudă cu Z., însă a rămas 

alături de acesta din urmă pe tot parcursul desfăşurării activităţii infracţionale, timp în care ar 

fi avut nenumărate prilejuri să îl tempereze pe Z. sau măcar să se despartă de acesta, ajutorul 

său moral raportându-se atât la acţiunile de lovire, cât şi la acţiunea continuă de lipsire de 
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libertate a minorilor. Curtea a considerat greu de acceptat că nu şi-ar fi dat seama că cei doi 

minori sunt lipsiţi de libertatea de a se deplasa potrivit voinţei lor, cu atât mai puţin cu cât a 

avut mereu o poziţie aleasă tocmai pentru a-i intimida şi a spori eficacitatea acţiunilor lui Z., 

în spatele minorilor, asemenea unui paznic. 

 

12. Procedura recunoaşterii învinuirii  

Cuprins pe materii – Codul de procedură penală Legea 143/2000 

Indice alfabetic: 

- trafic de droguri; 

- recunoaşterea învinuirii; 

- rejudecare.  

Temei de drept –Codul de procedură penală, art. 374 alin. 4, art. 421 pct. 2 lit. b) teza 

a doua legea 143/2000, art. 2 alin. 1 

Declaraţia dată de inculpat în faţa primei instanţe în sensul că ar fi 

comandat o cantitate de 1000 g de cannabis pentru consum propriu iar ceilalţi 

doi inculpaţi acuzaţi de implicare în recepţionarea, respectiv transportul 

coletului, nu ştiau ce conţine acesta, nu justifica admiterea cererii sale de 

judecare în procedura recunoaşterii învinuirii şi atrage desfiinţarea sentinţei şi 

trimiterea în judecată, numai cu privire la acest inculpat. 

 

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

91/14.02.2019 

Curtea a reţinut că, în mod cert, inculpatul X. a fost trimis în judecată, in principal, 

pentru că, acţionând în baza unei înţelegeri prealabile cu ceilalţi doi inculpaţi, inclusiv cu 

fratele său Y., a procurat de la o persoană rămasă neidentificată o cantitate de cannabis care i-

a fost expediată din Spania, urmând a fi ridicată în Iaşi de inculpatul Z., căruia i-a fost atribuit 

acest rol de către inculpatul Y., acesta din urma ştiind ce conţinea coletul şi având aceeaşi 

intenţie ca şi fratele său, de a primi cantitatea de cannabis prin intermediul lui Z. în vederea 

comercializării ulterioare în mun. Iaşi, de asemenea X. a fost trimis în judecată pentru că, în 

baza aceleiaşi înţelegeri prealabile, a participat împreună cu Y. la preluarea unui colet 

conţinând 1000 g cannabis, deplasându-se cu coletul până la domiciliul pe care îl împărţea cu 

fratele său.  

În aceste condiţii, în faţa primei instanţe, la termenul din 8.05.2018, inculpatul X. a 

solicitat să fie judecat în procedura recunoaşterii învinuirii, arătând în declaraţia scrisă că 

recunoaşte comiterea faptelor expuse în actul de sesizare, că a devenit consumator de 

cannabis pentru că nu putea dormi, că din punctul lui de vedere ceilalţi doi inculpaţi nu ştiau 

ce se afla în pachet, cantitatea de 1000 g cannabis fiind destinată exclusiv uzului său personal, 

nu a avut intenţia de a o comercializa, l-a pus pe Y. să îl sune pe Z. pentru a prelua coletul. 

În cazul inculpatului X. prima instanţă a considerat că, raportat la acuzaţiile aduse 

acestui inculpat, declaraţia sa era una de recunoaştere integrală, în sensul că a făcut comanda, 

a plătit drogurile, a solicitat ajutor pentru transportul lor, nu i s-a imputat că deţinea drogurile 

pentru activitate de trafic, ci că le deţinea în vederea consumului propriu. Instanţa a considerat 
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că poziţia de recunoaştere a inculpatului, de care era condiţionată reducerea limitelor de 

pedeapsă, trebuia analizată strict din perspectiva faptelor imputate acestuia, fiind o declaraţie 

dată înainte de cercetarea judecătorească, fără a putea beneficia de dreptul la tăcere, neputând 

fi folosită ca probă, neputându-i-se cere să susţină aspecte de fapt care vizează alte persoane. 

Raportat la conţinutul actului de sesizare şi la modul în care au fost expuse acuzaţiile 

aduse inculpatului X., Curtea a considerat că declaraţia pe care a dat-o acesta nu poate fi 

nicidecum considerată una de recunoaştere în integralitate a acuzaţiilor ce i se aduc. Din 

cuprinsul rechizitoriului rezulta cât se poate de clar că ceea ce i se impută acestui inculpat este 

introducerea în ţară de droguri şi preluarea lor cu concursul inculpatului Z. anume în vederea 

comercializării, pentru a obţine câştiguri ilicite, nicidecum achiziţionarea a 1000 g de 

cannabis cu rol de somnifer, ca provizie pe termen lung, cum a susţinut X.. Totodată, i se 

imputa inculpatului că ar fi acţionat astfel în baza unei înţelegeri prealabile cu ceilalţi doi 

inculpaţi, ceea ce implică în mod necesar ca şi aceştia doi să fi cunoscut ce s-a comandat, ce 

se afla în colet şi care era scopul achiziţionării drogurilor, anume comercializarea spre 

obţinerea de profit. Aceste chestiuni ţin de însăşi acuzaţiile aduse inculpatului, indiferent în 

care secţiune a rechizitoriului sunt descrise, cu ocazia individualizării unei pedepse în 

procedura recunoaşterii învinuirii judecătorul cauzei fiind, în mod evident, interesat ce urma 

să facă inculpatul cu cantitatea de cannabis comandată, modul în care a fost concepută şi dusă 

la executare activitatea infracţională, implicarea altor persoane, contribuţia concretă a 

inculpatului şi a celorlalte persoane implicate. Inculpatul X. a negat că ar fi intenţionat 

comercializarea cantităţii de droguri, a susţinut că fratele său Y. nu a avut nici o implicare şi 

că nici celălalt inculpat, Z., nu ştia ce se afla de fapt în colet, aceste elemente fiind, în 

aprecierea Curţii, clar trasate în situaţia de fapt expusă în actul de sesizare şi esenţiale în 

determinarea periculozităţii inculpatului X. şi a gravităţii faptelor pentru care era judecat. 

Prin urmare, instanţa de apel a considerat că inculpatul X. nu a recunoscut în totalitate 

faptele pentru care a fost trimis în judecată, astfel încât, în cazul său, în mod greşit prima 

instanţă a apreciat că cererea de a fi judecat în procedura recunoaşterii învinuirii era 

admisibilă, în cazul său neavând loc o cercetare judecătorească în faţa primei instanţe, iar 

limitele de pedeapsă avute în vedere de prima instanţă la stabilirea pedepselor aplicate fiind 

considerate în mod nejustificat drept reduse cu o treime, potrivit art. 396 alin. 10 Cod 

procedură penală, astfel încât judecarea apelului formulat cu privire la acest inculpat în aceste 

condiţii, chiar şi cu efectuarea cercetării judecătoreşti, pentru prima dată, în faţa instanţei de 

apel, ar fi fost de natură să îl priveze pe inculpatul X. de unul dintre cele doua grade de 

jurisdicţie. 

 

 


