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1. Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale  

 

Data efectuării unui act de procedură, care potrivit legii trebuie comunicat 

suspectului sau inculpatului în cursul procesului penal, este data de la care 

începe să curgă şi poate fi calculat noul termen de prescripție a răspunderii 

penale, iar nu data comunicării actului de procedură în discuţie. 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Cauzele care înlătură răspunderea 

penală. 

Indice alfabetic: întreruperea cursului prescripției, prescripţia răspunderii penale, 

minor, punere în mişcare acţiune penală 

Temei de drept: art. 154 Cod penal 1969, Decizia C.C.R. nr. 297/2018 

 

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

587/17.08.2020 

 

Curtea de Apel a constat fondat apelul formulat de procuror, apreciind că în cauză nu a 

intervenit prescripția răspunderii penale în privinţa infracţiunii pentru care s-a dispus 

trimiterea în judecată a inculpatului. 

Inculpatul A. a săvârşit infracțiunea de furt calificat prevăzută de art. 228 alin. 1 – art. 

229 alin. 1 lit. d) Cod penal, cu aplicarea art. 113 alin. 3 Cod penal, la data de 22/23.08.2015. 

Prima întrerupere a termenului de prescripție a respunerii penale a intervenit la data 

29.10.2015, prin emiterea Ordonanţei de efectuare în continuare a urmăririi penale faţă de 

suspect, la data de 30.10.2015 fiind adusă la cunoştinţă numitului A. calitatea de suspect şi 

fiind audiat în această calitate. 

Următorul act de procedură îndeplinit în cursul urmăririi penale este Ordonanţa de 

punere în mişcare a acţiunii penale din data de 13.02.2018, dată de la care a început să curgă 

un nou termen de prescripție a răspunderii penale, act de urmărire penală efectuat în interiorul 

termenului de 2 ani şi 6 luni, calculat conform art. 154 alin. 1 lit. d) Cod penal 1969 raportat 

la art. 131 Cod penal 1969. 

În considerentele Deciziei nr. 297/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 518/25 

iunie 2018, Curtea Constituţională a statuat expres că data efectuării unui act de procedură ce 

produce efectul anterior menționat (de întrerupere a cursului prescripţiei răspunderii penale) 

este şi data de la care începe să curgă şi poate fi calculat noul termen de prescripție a 

răspunderii penale (paragraf 28 teza a II-a). 

Împrejurarea că abia la data de 12.03.2019 are loc comunicarea calității de inculpat, a 

drepturilor şi obligaţiilor procesuale care decurg din această calitate, la peste 1 (un) an de la 

data punerii în mişcare a acţiunii penale, ar fi impus o eventuală analiză a existenței unei 

încălcări a dreptului la apărare al inculpatului raportat la actele procesuale ce ar fi fost 

întocmite de organul de urmărire penală în acest interval de timp. 

Instanţa de control judiciar constată că, în prezenta cauză, nu este împlinit nici 

termenul de 5 ani, raportat la care se calculează prescripția specială a răspunderii penale. 
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2. Apel. Noţiunea de persoană vătămată. Omisiune citare. Trimiterea cauzei spre 

rejudecare 

Noțiunea de persoană vătămată care are dreptul de a exercita acţiunea 

civilă în procesul penal nu trebuie raportată strict la subiectul procesual 

principal prevăzut de art. 79 C.proc.pen. Astfel, această noţiune trebuie 

interpretată extensiv, putând include şi alte persoane care au suferit un prejudiciu 

în urma comiterii infracţiunii care face obiectul acţiunii penale, cum ar fi 

concubinul care avea cu victima (decedată) o relație asemănătoare aceleia dintre 

soţi (chiar dacă nu are calitate succesorală), afinii (de pilă, socrii), moștenitorii 

persoanei vătămate ori persoanele care se subrogă legal sau convențional în 

drepturile acesteia. 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Apel. 

Indice alfabetic: persoană vătămată, rejudecare 

Temei de drept: art. 79 C.proc.pen., art. 421 C.proc.pen. 

 

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

633/11.09.2020 

 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul I., s-a dispus trimiterea în 

judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului A. pentru săvârşirea infracţiunii de omor 

prevăzută de art. 188 alin. 1 Cod penal. 

În fapt, prin actul de sesizare a instanţei, s-a reţinut, în esenţă, în sarcina inculpatului A 

că, în noaptea zilei de 29.02.2020/01.03.2020, în jurul orelor 02.00, în timp ce se afla pe un 

teren viran din apropierea satului X, comuna Y, judeţul Z, i-ar fi aplicat victimei B două 

lovituri cu pumnii în zona tâmplei, după care i-ar fi aplicat o lovitură cu pumnul în zona 

gâtului, lovitură în urma căreia victima ar fi căzut la pământ, după care, folosind cureaua de la 

pantalonii săi, ar fi poziţionat-o în jurul gâtului victimei, genunchiul l-ar fi poziţionat în 

spatele gâtului acesteia şi ar fi strangulat-o pe victima B, provocându-i vătămări ce au condus 

la deces. 

Noțiunea de persoană vătămată care are dreptul de a exercita acţiunea civilă în 

procesul penal nu trebuie raportată strict la subiectul procesual principal prevăzut de art. 79 

C.proc.pen. Astfel, această noţiune trebuie interpretată extensiv, putând include şi alte 

persoane care au suferit un prejudiciu în urma comiterii infracţiunii care face obiectul acţiunii 

penale, cum ar fi concubinul care avea cu victima (decedată) o relație asemănătoare aceleia 

dintre soţi (chiar dacă nu are calitate succesorală), afinii (de pilă, socrii), moștenitorii 

persoanei vătămate ori persoanele care se subrogă legal sau convențional în drepturile 

acesteia. 

Din actele existente la dosarul de urmărire penală şi din dosarul instanţei de fond, 

reiese că persoana vătămată C, tatăl victimei B, nu a fost chemat niciun moment de către 

organele judiciare (organele de urmărire penală sau instanţa sesizată cu rechizitoriu), care nu 
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au întreprins niciun demers în acest sens, pentru a fi interpelat în legătură cu poziţia sa în 

cadrul procesual existent. 

Or, conform art. 421 pct. 2 lit. b) teza I C.proc.pen., instanţa, judecând apelul, admite 

apelul, desfiinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către instanţa a cărei 

hotărâre a fost desfiinţată, atunci când judecarea cauzei la acea instanţă a avut loc în lipsa unei 

părţi nelegal citate. 

 

3. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de statele 

membre ale Uniunii Europene. Condiţii. Respingerea cererii de recunoaștere 

şi executare a hotărârii judecătoreşti 

 

Executarea pedepsei pe teritoriul României nu este de natură să contribuie 

în vreo modalitate la reabilitarea socială a persoanei condamnate, faţă de lipsa 

oricăror legături familiale, sociale şi economice pe teritoriul statului român. 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Proceduri prevăzute în legi speciale. 

Proceduri prevăzute în Legea nr. 302/2004. 

Indice alfabetic: Drept procesual penal, recunoaşterea şi executarea hotărârilor 

judecătoreşti pronunţate de statele membre ale Uniunii Europene 

Temei de drept: Legea nr. 302/2004, art. 166 

Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea 

principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care 

impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea 

Europeană, pct. 9 preambul şi art. 4 pct. 6 

 

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

64/24.09.2020 

 

Curtea a constatat lipsa oricăror legături familiale, sociale şi economice ale numitului 

A. cu statul în care dorește a continua executarea pedepsei, singura legătură fiind cea 

lingvistică (în punctul de vedere exprimat de condamnat, se indică că vorbește limba română, 

dar şi limba italiană). 

Deşi a redobândit cetățenia română în anul 2014, A. nu are un domiciliu pe teritoriul 

României, domiciliul stabil al acestuia fiind pe teritoriul Republicii Moldova, ţară în care s-a 

născut. 

În notificarea din 19.05.2020 întocmită de autorităţile italiene, în aplicarea Deciziei 

cadru 909/2008/JAI din 27.11.2008, A. a mai indicat următoarele: adresa completă din Italia; 

adresa unde a locuit în ultimii cinci ani înainte de a fi deţinut – respectiv pe teritoriul Italiei; 

numele persoanelor care compun nucleul familial şi faptul că persoanele anterior menţionate 

au cetățenie moldovenească; persoanele anterior menţionate au locuit în ultimii 5 (cinci) ani în 

Republica Moldova şi în Italia; membrii familiei de origine au cetăţenie română şi 
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moldovenească, locuind în ultimii cinci ani în Republica Moldova; înainte de a fi încarcerat, 

condamnatul a lucrat în Italia. 

Conform procesului-verbal de identificare şi declarare a domiciliului din 14.05.2012, 

A. locuia, la momentul respectiv, pe teritoriul Italiei. 

De asemenea, din procesul-verbal din 30.11.2015 de identificare a unui cetăţean străin 

extracomunitar, reiese că A. a fost identificat la diferite momente, în perioada 2008-2015, pe 

teritoriul Italiei (09.09.2008, 20.10.2009, 05.04.2011, 15.05.2012, 09.07.2012 şi 07.04.2015). 

Se mai arată că A., în urma dosarelor penale intentate de autorităţile italiene pe numele său, s-

a deplasat în România la data de 06.10.2014, iar în data de 21.10.2014 s-a deplasat în 

Moldova, unde a obţinut carnetul de conducere. Cu ajutorul mai sus menţionatelor acte de 

identitate, probabil în scopul de a evita succesivele verificări, s-a întors pe teritoriul Italiei, 

unde a fost oprit, rezultând adevăratul său nume de familie. 

Din considerentele sentinţei cu nr. de referinţă 502/2019 pronunţată de Tribunalul din 

Velletri – Italia la data de 21.02.2019, reiese că numărul de înmatriculare X. folosit pentru 

autovehiculul VW GOLF era înregistrat în Republica Moldova pe numele A. şi corespundea 

unui autovehicul marca Moskvich. 

A nu a prezentat, de altfel, nicio justificare pentru acordul exprimat la transferul său 

pentru continuarea executării pedepsei în România. 

În lumina argumentelor prezentate, menţiunea din certificatul transmis de autorităţile 

italiene că A. ar locui în România nu are corespondent faptic. 

Apreciind că executarea pedepsei pe teritoriul României nu este de natură să 

contribuie în vreo modalitate la reabilitarea socială a persoanei condamnate, faţă de lipsa 

oricăror legături familiale, sociale şi economice pe teritoriul statului român, dobândirea 

cetățeniei române (inclusiv prin modificarea numelui de familie) conturându-se a fi folosită de 

condamnat în scopul de a evita angajarea răspunderii sale penale pe teritoriul Italiei, Curtea a 

respins cererea de recunoaștere şi executare în România a sentințelor penale pronunţate de 

autorităţile italiene. 

 

4. Contestaţie. Liberare condiţionată. Recurs compensatoriu 

 

Cuprins pe materii: Drept penal, procesual penal 

Indice alfabetic: Drept penal, Drept procesual penal 

Temei de drept: art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, art. 99 şi 100 Cod penal 

 

Considerarea ca executate, suplimentar, a 6 zile din pedeapsa aplicată 

pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare se 

face nu numai în vederea calculării fracţiunii din pedeapsă ce trebuie executată 

pentru a putea fi acordată liberarea condiţionată, în condiţiile art. 99 şi 100 din 

Codul penal (ceea ce în speţă s-a şi produs în privinţa inculpatului), ci şi pentru 

calcularea executării – ulterior datei de 24 iulie 2012 – a pedepsei pronunţate cu 

privire la persoana condamnată, dispoziţiile art. 55
1
 din Legea nr. 254/2013 

nefiind cuprinse în capitolul VIII din lege, privind liberarea condiţionată, ci în 

capitolul IV, privind condiţiile de detenţie, ambele din titlul III (Executarea 
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pedepselor privative de libertate). 

Nu există nicio diferență de natură juridică şi tratament între cele două 

categorii de ,,perioade”, fie dintre cele ,,executate efectiv”, fie dintre cele 

,,considerate ca executate” urmare a condiţiilor necorespunzătoare de detenţie, 

astfel că, indiferent de valorificarea acestora anterioară la calculul fracţiei 

obligatorii în vederea acordării liberării condiţionate, acestea impun 

recalcularea pedepsei active în executarea căreia se află persoana condamnată, 

după contopirea intervenită ulterior liberării condiţionate, potrivit dispoziţiilor 

art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, prin deducerea corespunzătoare şi a acelor 

zile considerate ca executate conform art. 55 indice 1 din Legea nr. 169/2017. 

 

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

56/24.08.2020  

 

Prin sentinţa penală nr. 525 din 08.07.2020 pronunţată în dosarul nr. X/99/2020, 

Tribunalul Iaşi a admis cererea formulată de către petentu-condamnat X privind contopirea 

pedepselor ce i-au fost aplicate prin sentinţa penală nr. 25/10.03.2016 a Tribunalului 

Maramureş, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 92/A/30.01.2020 a Curţii 

de Apel Cluj şi prin sentinţa penală nr. 205/22.05.2012 a Tribunalului Iaşi, menţinută prin 

decizia penală nr. 162/02.11.2012 a Curţii de Apel Iaşi, menţinută şi rămasă definitivă prin 

decizia penală nr. 1160/03.04.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, 

stabilind un total de pedeapsă principală de executat 10 ani şi 6 luni închisoare, scăzând din 

durata pedepsei închisorii perioada deja executată, respectiv ziua corespunzătoare datei de 

07.12.2009, perioada 28.02.2011 – 20.03.2018 şi perioada începând de la data de 04.02.2020 

la zi. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că infracţiunile pentru care 

s-a dispus condamnarea petentului prin sentințele penale anterior menţionate se află în 

concurs de infracţiuni. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie sub aspectul temeiniciei, persoana 

condamnată X, criticând hotărârea în ceea ce priveşte sporul adăugat şi neaplicarea recursului 

compensatoriu, dorind să se deducă mai multe zile pentru a putea intra în comisia de liberări 

condiţionate sau să fie pedeapsa considerată executată la zi.  

Examinând actele şi lucrările cauzei prin prisma motivelor de contestaţie invocate, 

Curtea a apreciat ca fondată contestaţia formulată, reţinând că din conţinutul sentinţei penale 

nr. 865/15.03.2018 a Judecătoriei Baia Mare, pronunţată în dosar nr. Y/182/2018, analizând 

situaţia condamnatului, se constată că acesta, la data analizării în comisie în vederea liberării 

condiţionate, avea un total de 2859 zile câştigate şi executate, din care 300 de zile se 

consideră executate suplimentar ca măsură compensatorie. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr. 7/2018 pronunţată de Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, a constatat că, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 55 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 254/2013, introduse prin Legea nr. 169/2017, 

dispoziţii care reglementează „compensarea în cazul cazării în condiţii necorespunzătoare”, la 

calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de executare a 

pedepsei, ca măsură compensatorie, şi executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare, caz 
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în care, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, chiar 

dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa 

aplicată. 

În temeiul dispoziţiilor art. 55 ind. 1 alin. (8) din Legea nr. 254/2013, perioada pentru 

care se acordă zile considerate ca executate în compensarea cazării în condiţii 

necorespunzătoare se calculează începând cu 24 iulie 2012. 

În cuprinsul dispoziţiilor art. 55 ind. 1 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 254/2013, 

legiuitorul nu distinge, în acordarea măsurii compensatorii, între persoanele private de 

libertate aflate în executarea pedepsei închisorii la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 

169/2017 şi persoanele liberate condiționat şi nu limitează aplicarea dispoziţiilor art. 55 ind. 1 

alin. (1) şi (8) din Legea nr. 254/2013 la persoanele private de libertate aflate în executarea 

pedepsei închisorii la momentul intrării în vigoare a legii menţionate. 

Prin urmare, în condiţiile în care legiuitorul nu distinge, în ceea ce priveşte categoriile 

de persoane care beneficiază de dispoziţiile legale menţionate, între condamnaţii care se 

află/se aflau încă în stare de deţinere la data intrării în vigoare a normei în discuţie (introdusă 

prin art. I pct. 3 din Legea nr. 169/2017) şi cei care deja fuseseră liberaţi condiționat, s-a 

susţinut că modalitatea de calcul al „pedepsei executate efectiv” de la art. 55 ind. 1 alin. (1) 

din Legea nr. 254/2013 se aplică ori de câte ori o persoană condamnată a executat pedeapsa în 

condiţii necorespunzătoare, ulterior datei de 24 iulie 2012 [menţionată la art. 55
1
 alin. (8) din 

Legea nr. 254/2013], dacă nu au fost despăgubite pentru condiţii necorespunzătoare de 

detenţie, în condiţiile art. VI alin. (2) din Legea nr. 169/2017. 

Astfel interpretată problema în discuţie, considerarea ca executate, suplimentar, a 6 

zile din pedeapsa aplicată pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii 

necorespunzătoare se face nu numai în vederea calculării fracţiunii din pedeapsă ce trebuie 

executată pentru a putea fi acordată liberarea condiţionată, în condiţiile art. 99 şi 100 din 

Codul penal (ceea ce în speţă s-a şi produs în privinţa inculpatului), ci şi pentru calcularea 

executării – ulterior datei de 24 iulie 2012 – a pedepsei pronunţate cu privire la persoana 

condamnată, dispoziţiile art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013 nefiind cuprinse în capitolul 

VIII din lege, privind liberarea condiţionată, ci în capitolul IV, privind condiţiile de detenţie, 

ambele din titlul III (Executarea pedepselor privative de libertate). 

Or, în această cheie argumentativă, din perspectiva Curţii nu există nicio diferenţă de 

natură juridică şi tratament între cele două categorii de ,,perioade”, fie dintre cele ,,executate 

efectiv”, fie dintre cele ,,considerate ca executate” urmare a condiţiilor necorespunzătoare de 

detenţie, astfel că, indiferent de valorificarea acestora anterioară la calculul fracţiei obligatorii 

în vederea acordării liberării condiţionate, acestea impun recalcularea pedepsei active în 

executarea căreia se află persoana condamnată, după contopirea intervenită ulterior liberării 

condiţionate, potrivit dispoziţiilor art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, prin deducerea 

corespunzătoare şi a acelor zile considerate ca executate conform art. 55 ind. 1 din Legea nr. 

169/2017. 

 

5. Apel penal. Ultraj judiciar. Postarea pe rețele sociale a unor mesaje de 

amenințare a magistraţilor, în scop de intimidare şi răzbunare 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Partea specială.  
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Indice alfabetic: Drept penal 

Temei de drept: art. 279 alin. 2 C.pen., raportat la art. 206 alin. l C.pen. 

 

Organele judiciare sunt obligate să stabilească adevărul folosind și probe 

indirecte, prezumții precum și orice element de fapt care servește la identificarea 

persoanei care a comis infracțiunea, obiect al probei fiind orice împrejurare 

necesară pentru justa soluționare a cauzei. Faptul că o conexiune între existența 

unui cont pe o rețea socială și o anume persoană nu poate fi stabilită printr-un 

procedeu probatoriu tehnic din cauza incertitudinii cu privire la calculatorul și 

conexiunea de internet folosite, nu înseamnă că o astfel de legătură nu poate fi 

probată prin alte probe indirecte și care sunt apte să formeze o convingere 

dincolo de orice îndoială rezonabilă. 

 

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

671/22.09.2020  

 

Prin sentinţa penală nr. 296/23.09.2019 pronunțată de Judecătoria A., s-a hotărât 

achitarea inculpatului B. pentru săvârșirea a două infracțiuni de „ultraj judiciar”, fapte 

prevăzute de art. 279 alin. 2 C.pen., raportat la art. 206 alin. l C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 

2 C.pen. (persoane vătămate C şi D). 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că prin actul de 

sesizare a instanţei, în sarcina inculpatului B a fost reţinut că a postat pe o rețea de socializare 

(cu user-ul X) mesaje prin care îşi exprima nemulțumirea faţă de modul în care magistraţii C 

şi D instrumentau anumite dosare aflate pe rol în care el figura ca intimat/inculpat, inserând şi 

anumite ameninţări la adresa acestora, în scop de intimidare şi răzbunare.  

Prima instanţă a reţinut că întrucât din probele administrate nu a rezultat o altă stare de 

fapt decât cea susţinută de persoanele vătămate, lipsește latura obiectivă a acestei infracţiuni, 

impunându-se achitarea inculpatului, profilându-i inculpatului evident şi principiul statuat „in 

dubio pro reo”. 

Pe de altă parte, prima instanţă, a reţinut că din coroborarea materialului probator 

administrat atât cu ocazia urmării penale, cât şi cu prilejul cercetării judecătoreşti, prin 

audierea nemijlocită a martorei E, se stabileşte o stare de fapt incertă celei reţinute prin actul 

de sesizare al instanţei, instanța de fond constatând că toate infracțiunile reclamate, s-au 

realizat prin intermediul calculatorului.  

A mai reţinut instanţa că, raportat la specificul infracțiunilor cercetate și la modalitatea 

de comitere a acestora (prin intermediul calculatorului, conectat la internet), probațiunea 

trebuia să se întemeieze, la rândul ei, pe mijloace tehnice care să permită identificarea și 

localizarea cât mai exactă a persoanei care ar fi creat conturile de pe care s-ar fi adresat 

respectivele ameninţări cu privire la cele două persoane vătămate și ar fi trimis mesajele de 

amenințare pe o rețea de socializare, de pe două conturi din reţeaua de socializare pe care le-ar 

administra inculpatul, respectiv „X” şi „Y”. 

În opinia primei instanţe, esențial pentru descoperirea făptuitorului era stabilirea 

adresei IP care, prin intermediul furnizorului de servicii internet, să permită identificarea 
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calculatorului conectat la internet utilizat la crearea conturilor false și la transmiterea 

mesajelor virtuale. Acest mijloc de probă se putea corobora cu o percheziție informatică 

efectuată asupra calculatorului identificat prin intermediul adresei IP, ajungându-se astfel la 

stabilirea utilizatorului acestui calculator, dar toate aceste mijloace de probă nu au fost 

administrate în cursul urmăririi penale, la dosarul de urmărire penală aflându-se doar capturi 

de ecran, presupus a fi printate de pe o adresă aparținând inculpatului, deși s-ar fi putut stabili, 

prin metode de supraveghere tehnică, cine a creat conturile de pe care au fost emise aceste 

mesaje, de pe ce calculator au fost trimise mesajele de amenințare și hărțuire și cine este 

posesorul acestor conturi. 

Declarațiile persoanelor vătămate și print-screen-urile atașate la dosar nu fac decât să 

confirme existența unor conturi și adresarea unor amenințări pe rețeaua de socializare, dar fără 

a putea conduce la stabilirea identității autorului acestor activități infracționale.  

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria A şi 

persoana vătămată, criticând-o pe aspecte de netemeinicie şi nelegalitate. 

Astfel, Parchetul a invocat că în mod greșit instanţa a dispus achitarea inculpatului, 

prin aprecierea eronata a ansamblului probatoriu, rezultând din capturile efectuate de către 

specialistul criminalist, concretizate în planșa fotografică ataşată la dosarul cauzei, că în 

perioada 25-27.04.2017, inculpatul B a efectuat mai multe postări pe două conturi din reţeaua 

de socializare pe care le administrează, respectiv „X”şi „Y”. 

În pagina de deschidere a contului „X” este prezentat inculpatul în robă avocaţială, 

fiind menţionate şi datele de identificare și de contact ale autointitulatului său sediu 

profesional. 

În ceea ce priveşte contul „Y” se face menţiunea că inculpatul B este primul autor al 

așa-numitului „Act din data de 25.09.2016 de ÎNFIINŢARE al Y”, înaintat mass-media la 

sfârşitul anului 2016, în care inculpatul se autoproclama şef al acestui stat. 

În data de 25.04.2017, la orele 18:09, inculpatul postează pe contul „Y” textul: 

„TATĂL MEU are din nou TENDINŢA de SUICID urmare a ABUZURILOR 

PARCHETARI, MILIŢIANI, JUDECĂTORI. ANUBNT PUBLIC si dau scris si semnez 

DACA MOARE un membru al familiei. PRIMA DATA O DECAPITEZ pe OTREPA 

judecătoare ... apoi pe PARCHETARUL ... si la urma pe SUPTCOIMISAR... AJUNGE CU 

CRIMELE GEN ANA PAUKER”. 

Prin cererea de apel formulată, persoana vătămată a invocat că cele două susţineri ale 

Judecătoriei pe care hotărârea de achitare se întemeiază sunt ambele eronate, fără suport în 

dreptul penal material şi fără corespondent în materialul probator. 

În acest sens, a solicitat a se avea în vedere că la data postării mesajelor de amenințare 

cele două conturi din rețeaua de socializare erau reale, şi nu false, aparținând inculpatului B. 

Acestea conținea postări care puteau fi emanația exclusivă a acestuia, iar confruntat cu 

acuzarea şi realitatea celor constatate de organele judiciare şi reclamate de persoana vătămată 

şi colega sa, inculpatul nu le-a negat. 

A mai arătat că s-a dovedit dincolo de orice îndoială rezonabilă, că atât persoana 

vătămată, cât şi colega sa – judecător, au fost victimele unor repetate ameninţări cu moartea, 

adresate în mediul on-line de pe conturi din rețeaua de socializare folosite de inculpat, fără 

echivoc, ameninţări care au fost proferate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, 

respectiv în cazul persoanei vătămate pentru modul în care a supravegheat şi condus 

urmărirea penală în dosarul nr. XXXXX, iar în cazul colegei sale pentru a o determina să nu i-

a măsura arestării preventive în acest dosar împotriva inculpatului B în faza urmăririi penale. 
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Curtea a admis apelurile formulate, reţinând, în ce privește fondul acuzației penale, că 

nu există dubii cu privire la faptul că autorul postărilor efectuate în conturile „X” și „Y” este 

chiar inculpatul B, constatând în primul rând din identitatea postărilor și conținutul comun al 

acestora, că ambele conturi sunt indubitabil administrate de una și aceeași persoană, ambele 

conturi preluându-și reciproc și constant postările. Instanța de apel a mai constatat că „X” – 

contul de pe rețeaua de socializare poartă numele inculpatului, titulatura pe care acesta și-o 

arogă în mod frecvent (cea de avocat), iar profilul acestuia conține fotografii cu inculpatul în 

robă de avocat și în uniformă de polițist. Postările inculpatului conțin date din dosarul de 

urmărire penală, referiri la polițiștii și organele judiciare investite cu efectuarea unor acte de 

urmărire penală pe care, prin prisma caracterului nepublic al urmăririi penale, doar inculpatul 

le putea cunoaște. Registrul stilistic al postărilor este identic cu cel practicat de inculpat în 

modul de comunicare cu organele judiciare din cuprinsul prezentului dosar, presărat cu injurii, 

cuvinte obscene, contestări a legitimității organelor judiciare și a instituțiilor statului. 

Mai mult, a reţinut Curtea, că în ultimul cuvânt în cadrul judecării confirmării 

propunerii de arestare preventivă, inculpatul nu a negat faptul că el ar fi autorul postărilor; 

dimpotrivă, acesta s-a apărat în sensul că recunoaște că a jignit și este conștient de faptul că a 

deranjat multe persoane, dar asta nu justifică în nici un fel dorința acestora de a-l hărțui, și de 

a-i stresa familia” amenințările nu sunt reale, nu sunt puse în practică, pentru că „el nu e 

capabil să omoare nici o muscă” , prin urmare, în cuprinsul acestui ultim cuvânt inculpatul nu 

neagă că ar fi autorul postărilor, ci încearcă să ofere justificări cu privire la faptul că a adresat 

aceste amenințări într-un context de hărțuire și abuz din partea organelor judiciare. Tot în 

acest ultim cuvânt inculpatul a făcut referiri la starea de degradare a sănătății tatălui său din 

cauza proceselor în care e implicat, aspect care figurează și în postările aferente celor două 

conturi, fapt ce convinge încă odată instanța cu privire la autorul postărilor. 

A mai arătat Curtea că ipoteza clonării contului din rețeaua de socializare a fost 

susținută de inculpat doar de dată recentă, după motivarea sentinței, speculând aspectele 

reținute de prima instanță, iar cele două conturi (X, Y) preiau reciproc postările prin metoda 

distribuirii, iar contul „Y” conține inclusiv postări cu concluzii depuse de inculpat în dosarul 

de față.  

În concluzie, instanța de apel a arătat că nu are nici un motiv pentru a se îndoi de 

faptul că inculpatul este administratorul acestor două conturi, și nu are nici un indiciu în 

sensul că aceste două conturi ar fi fost administrate de o altă persoană pentru a-l discredita pe 

inculpat. O percheziție informatică nu ar fi fost neapărat relevantă în condițiile în care 

inculpatul ar fi putut realiza aceste postări de pe un alt calculator decât de pe cel propriu, sau 

utilizând o altă conexiune la internet decât cea de la domiciliu.  

În plus organele judiciare sunt obligate să stabilească adevărul folosind și probe 

indirecte, prezumții precum și orice element de fapt care servește la identificarea persoanei 

care a comis infracțiunea, obiect al probei fiind orice împrejurare necesară pentru justa 

soluționare a cauzei. Faptul că o conexiune între existența unui cont din rețeaua de socializare 

și o anume persoană nu poate fi stabilită printr-un procedeu probatoriu tehnic datorită 

incertitudinii cu privire la calculatorul și conexiunea de internet folosite, nu înseamnă că o 

astfel de legătură nu poate fi probată prin alte probe indirecte precum cele expuse anterior și 

care sunt apte să formeze o convingere dincolo de orice îndoială rezonabilă. 
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6. Apel penal. Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Lăsarea nesoluţionată a acţiunii 

civile 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal  

Indice alfabetic: Drept procesual penal 

Temei de drept: art. 486 alin. 2 C.proc.pen. 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 486 alin. 2 C.proc.pen., în cazul în care instanţa 

admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi între părţi nu s-a încheiat 

tranzacţie sau acord de mediere cu privire la acţiunea civilă, instanţa lasă 

nesoluţionată acţiunea civilă, situaţie în care, hotărârea prin care s-a admis 

acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu are autoritate de lucru judecat asupra 

întinderii prejudiciului în faţa instanţei civile. 

În cauza de faţă, între părţi nu s-a încheiat tranzacţie sau acord de 

mediere cu privire la acţiunea civilă, astfel că în mod netemeinic prima instanţă a 

statuat asupra acţiunii civile, făcând o apreciere parţială cu privire la prejudiciul 

a cărui reparaţie a solicitat-o partea civilă, prin constatarea achitării acestuia de 

către inculpat, deşi în realitate acesta achitase doar creanţa principală, în loc să 

lase nesoluţionată acţiunea civilă, pentru a permite părţii civile să supună 

cenzurii instanţei civile, pe cale separată, aspectul întinderii prejudiciului, 

inclusiv în privinţa creanţelor fiscale accesorii a căror plată o pretinde partea 

civilă prin motivele de apel. 

 

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

469/28.07.2020  

 

Prin sentinţa penală nr. 69/20.02.2020, pronunţată de Judecătoria Bârlad în dosarul nr. 

X/189/2019, pe latură penală a fost admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei, încheiat între 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad şi inculpatul X, a fost condamnat inculpatul X la 

pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, faptă 

prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. 3 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, iar pe 

latură civilă s-a constatat că inculpatul X a achitat prejudiciul cauzat părţii civile Direcţia 

Regională Vamală Iaşi – Direcția Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin săvârşirea 

infracţiunii, în sumă de 12.593 lei, conform chitanţei cu seria TS 657 nr. 

20100044316/10.11.2017. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut inculpatul X, la data de 

14.02.2017, a preluat, prin intermediul inculpatei Y, de la numitul V şi ulterior a deţinut la 

domiciliul său cantitatea de 1250 pachete de ţigări marca „Plugarul” de provenienţă Republica 

Moldova, cunoscând că acestea provin din activităţi de contrabandă. 

De asemenea, instanţa a reţinut că inculpatul X a achitat, pe parcursul urmăririi penale, 

prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii, reţinând circumstanţa atenuantă prevăzută de 

art. 75 alin. 1 lit. d) C.pen. 
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Împotriva acestei sentinţe penale, în termen legal, a formulat apel partea civilă 

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, solicitând obligarea inculpatului la plata 

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

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

S-a arătat că, prin hotărâre, instanţa de fond a luat act de faptul că inculpatul a achitat 

prejudiciul, însă, prin adresa de constituire ca parte civilă emisă de către D.G.R.F.P. Iaşi, s-a 

solicitat obligarea inculpatului la plata prejudiciului, dar şi a accesoriilor aferente, astfel că în 

mod eronat instanţa de fond a respins acţiunea civilă, fără a ţine cont de faptul că sunt datorate 

dobânzi şi penalităţi de întârziere. 

Analizând legalitatea și temeinicia sentinței penale apelate, în raport de criticile 

formulate de apelant, dar și din oficiu, Curtea a constatat fondat apelul, reţinând că sentinţa 

penală apelată este criticabilă sub aspectul laturii civile, prima instanţă nesocotind dispozițiile 

art. 486 alin. 2 C.proc.pen., constatând că inculpatul X a achitat prejudiciul cauzat părţii civile 

Direcţia Regională Vamală Iaşi – Direcția Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin săvârşirea 

infracţiunii, în sumă de 12.593 lei, conform chitanţei cu seria TS 657 nr. 

20100044316/10.11.2017. 

Or, potrivit dispoziţiilor precitate, în cazul în care instanţa admite acordul de 

recunoaştere a vinovăţiei şi între părţi nu s-a încheiat tranzacţie sau acord de mediere cu 

privire la acţiunea civilă, instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă, situaţie în care, hotărârea 

prin care s-a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu are autoritate de lucru judecat 

asupra întinderii prejudiciului în faţa instanţei civile. 

În cauza de faţă, între părţi nu s-a încheiat tranzacţie sau acord de mediere cu privire la 

acţiunea civilă, astfel că în mod netemeinic prima instanţă a statuat asupra acţiunii civile, 

făcând o apreciere parţială cu privire la prejudiciul a cărui reparaţie a solicitat-o partea civilă, 

prin constatarea achitării acestuia de către inculpat, deşi în realitate acesta achitase doar 

creanţa principală, în loc să lase nesoluţionată acţiunea civilă, pentru a permite părţii civile să 

supună cenzurii instanţei civile, pe cale separată, aspectul întinderii prejudiciului, inclusiv în 

privinţa creanţelor fiscale accesorii a căror plată o pretinde partea civilă prin motivele de apel. 

A reţinut Curtea că Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi s-a constituit parte civilă şi a 

solicitat atât plata integrală a prejudiciului, cât şi a accesoriilor legale, dobânzi şi penalităţi 

calculate până la data plăţii efective. 

De principiu, chiar dacă inculpatul a achitat obligațiile fiscale principale, dar nu a 

achitat accesoriile (damnum emergens) aferente sumei achitate, calculate conform Codului de 

procedură fiscală de la momentul când obligațiile de plată au devenit scadente, și până la 

achitarea pagubei efective, având în vedere şi dispozițiile art. 1385 C.civ., care stipulează 

faptul că prejudiciul se repară integral, iar acesta trebuie să se compună atât din pierderea 

suferită de cel prejudiciat, cât și din câștigul pe care în condiții obișnuite el ar fi putut să-l 

realizeze și de care a fost lipsit, se impune ca soluţionarea laturii civile să fie efectuată 

integral; însă, faţă de dispoziţiile art. 486 alin. 2 C.proc.pen., instanţa de apel nu poate 

remedia ea însăşi această nelegalitate prin admiterea căii de atac, desfiinţarea sentinţei primei 

instanţe şi pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice în soluţionarea laturii civile a cauzei, 

ci, constatând că între părţi nu s-a încheiat tranzacţie sau acord de mediere cu privire la 

acţiunea civilă, singura soluţie care poate fi pronunţată în această situaţie este lăsarea 

nesoluţionată a acţiunii civile. 

http://www.codulcivil.ro/art-1385-intinderea-reparatiei/
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7. Apel penal. Prescripţia răspunderii penale. Delapidare 

 

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

Indice alfabetic: Drept penal 

Temei de drept: Decizia nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale, art. 295 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 308 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 

alin. 1 Cod penal, art. 153 Cod penal şi art. 154 alin. 1 lit. d) şi alin. 2 Cod penal 

 

Dispoziţiile constituţionale – art. 147 alin. 4 din Constituţie – nu se opun 

aplicării Deciziei nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale raporturilor penale şi 

procesual-penale aflate în curs pe rolul organelor judiciare. A da o altă 

interpretare acestor dispoziţii înseamnă a lipsi de efecte o serie de decizii ale 

Curţii Constituţionale care statuează asupra unor instituţii pe de o parte având o 

natură mixtă, de drept penal şi de drept procesual penal, iar pe de altă parte 

incidente în cadrul unor procese penale aflate încă pe rol, nedefinitiv rezolvate. 

Curtea Constituțională a statuat că termenul de prescripție are valenţe 

constituţionale în măsura în care ultraactivează aplicându-se faptelor comise sub 

imperiul său şi care, în acord cu principiul securității juridice, nu au fost judecate 

definitiv până la apariţia legii noi. Totodată, termenul de prescripţie specială 

prevăzut de legea nouă este constituțional în măsura în care se aplică numai 

faptelor săvârşite sub imperiul noii soluţii legislative.  

 

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

597/18.08.2020 

 

Prin sentinţa penală nr. 1653/19.06.2019, pronunţată în dosarul nr. X/245/2018, 

Judecătoria Iaşi a dispus încetarea procesului penal pornit la plângerea penală a părţii civile 

SC „A” SRL împotriva inculpatului X pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prev. şi 

ped. de art. 295 alin. 1 C.pen. rap. la art. 308 alin. 1 şi alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 

1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (faptă săvârşită în perioada februarie-septembrie 2011). 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în esenţă că termenul de prescripţie a 

răspunderii penale este unul substanțial de drept penal, momentul de început al termenului de 

prescripţie fiind data săvârşirii infracţiunii de către autor – data producerii rezultatului în cazul 

infracţiunii de rezultat cum este şi speţa de faţă, şi în cazul infracţiunilor continuate – speţa de 

faţă, reţinându-se în sarcina inculpatului dispoziţiile art. 35 alin. 1 Cod penal-termenul de 

prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau 

inacţiuni – art. 154 alin. 2 teza II C.pen., în speţă luna septembrie 2011.  

Cu privire la Decizia nr. 297/2018 a CCR privind întreruperea cursului prescripţiei, 

prima instanţă a reţinut că ultimul act comunicat inculpatului este reprezentat de declaraţia 
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inculpatului luată în data de 16.09.2011 – aşa cum reiese şi din conţinutul actului de sesizare 

în secţiunea „mijloace de probă”, iar termenul de prescripţie este de 5 ani.  

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, între 

altele, sub aspectul netemeiniciei soluţiei de încetare a procesului penal ca urmare a 

intervenirii prescripției răspunderii penale, în opinia parchetului neintervenind prescripția 

răspunderii penale întrucât deciziile Curţii Constituţionale nu pot produce efecte decât pentru 

viitor – în conformitate cu dispoziţiile art. 147, alin. 4 din Constituţie, altfel spus, decizia nr. 

297/2018 a Curţii Constituţionale nu poate avea ca efect lipsirea ordonanței de începere a 

urmăririi penale de efectele pe care acestea le-a produs la momentul emiterii acestei ordonanțe 

și, în special, de efectul întreruptiv al cursului prescripţiei răspunderii penale. 

Examinând apelul, Curtea a apreciat că nu poate fi primită critica procurorului 

referitoare la netemeinicia soluţiei de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii 

prescripţiei răspunderii penale, Decizia nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale fiind pe deplin 

aplicabilă în prezenta cauză, decizia menţionată antamând problema actelor prin care poate fi 

întrerupt cursul prescripției răspunderii penale şi dispunând că soluția legislativă anterioară, 

prevăzută la art. 123 alin. 1 din Codul penal din 1969, îndeplinea condițiile de previzibilitate 

impuse prin dispozițiile constituționale analizate în prezenta cauză, întrucât prevedea 

întreruperea cursului prescripției răspunderii penale doar prin îndeplinirea unui act care, 

potrivit legii, trebuia comunicat, în cauza în care persoana vizată avea calitatea de învinuit sau 

inculpat. 

Or, în prezenta cauză, la data de 16.09.2011 a fost comis ultimul act material de 

delapidare, la data de 04.10.2011 a fost formulată plângerea penală, la data de 23.06.2014 a 

fost începută urmărirea penală in rem cu privire la infracţiunile pentru care a fost formulată 

plângerea, iar abia la data de 23.11.2016 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi 

penale, dată la care numitul X a dobândit calitatea de suspect, aşadar, în raport de dispoziţiile 

154 alin. 1 lit. d) C.pen., de principiile statuate în Decizia nr. 297/2018 a Curţii 

Constituţionale, se constată că primul act întreruptiv al prescripţiei a avut loc la data de 

23.11.2016, la mai bine de 2 luni de la intervenirea prescripţiei răspunderii penale. 

Curtea nu a primit argumentele acuzării cu privire la inaplicabilitatea deciziei sus-

menţionate a Curţii Constituţionale pe considerentul că deciziile instanţei de contencios 

constituţional nu pot produce efecte decât pentru viitor, dispoziţiile constituţionale invocate 

de procuror în motivele de apel-art. 147 alin. 4 din Constituţie – neopunându-se aplicării 

acestor decizii raporturilor penale şi procesual penale aflate în curs pe rolul organelor 

judiciare. A da o altă interpretare acestor dispoziţii înseamnă a lipsi de efecte o serie de decizii 

ale Curţii Constituţionale care statuează asupra unor instituţii pe de o parte având o natură 

mixtă, de drept penal şi de drept procesual penal, iar pe de altă parte incidente în cadrul unor 

procese penale aflate încă pe rol, nedefinitiv rezolvate. 

Curtea Constituțională a statuat că termenul de prescripţie are valenţe constituţionale 

în măsura în care ultraactivează aplicându-se faptelor comise sub imperiul său şi care, în 

acord cu principiul securității juridice, nu au fost judecate definitiv până la apariţia legii noi. 

Totodată, termenul de prescripţie specială prevăzut de legea nouă este constituţional în 

măsura în care se aplică numai faptelor săvârşite sub imperiul noii soluţii legislative.  

 

8. Apel penal. Înşelăciune. Distincţia dintre infracţiune şi litigiu civil  

 

https://lege5.ro/Gratuit/heydinrt/codul-penal-din-1968?pid=23775882&d=2020-08-25#p-23775882
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Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Partea specială.  

Indice alfabetic: Drept penal 

Temei de drept: art. 244 alin. 1 Cod penal 

 

Activităţile infracţionale de inducere şi menţinere în eroare a persoanelor 

vătămate, conştientizând că acestea sunt esenţiale pentru reuşita planului său 

infracţional, sunt circumscrise ilicitului penal, şi nu unui simplu litigiu de natură 

civilă, inculpatul urmărind, de la bun început, obţinerea unor foloase injuste, 

anume sume de bani cu titlul de avans din preţul imobilului, fără să aibă însă 

intenţia reală de a transmite dreptul său de proprietate asupra imobilului, 

convingând persoanele vătămate să încheie doar antecontracte de vânzare-

cumpărare pentru că numai în această modalitate putea încasa sume de bani fără 

să transfere în schimb dreptul său de proprietate asupra imobilului.  

Faptul că victimele înşelăciunii se puteau prevala de minimele garanţii 

contractuale prevăzute în conţinutul actelor juridice încheiate, nu exclude 

consumarea unei activităţi cu conotaţii penale, circumscrisă înşelăciunii. 

 

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

599/18.08.2020  

 

Prin sentinţa penală nr. 2677/10.10.2019, pronunțată în dosar nr. X/245/2017, 

Judecătoria Iaşi a dispus între condamnarea inculpatului X la o pedeapsă de 1 an şi 9 luni 

închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 Cod penal 

(persoană vătămată Y).  

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că în data de 02.07.2015 inculpatul a X 

indus în eroare persoana vătămată Y cu privire la situația juridică a unui imobilul, 

determinând-o să încheie un antecontract de vânzare-cumpărare și obținând de la aceasta 

suma de 3000 de euro, făcând declarații necorespunzătoare adevărului în fața notarului public 

cu privire la situația juridică a imobilului, determinând încheierea și autentificarea unui 

antecontract de vânzare-cumpărare şi determinând, cu știință, prin furnizarea unor informații 

necorespunzătoare adevărului, falsificarea unui înscris oficial, respectiv un antecontract de 

vânzare-cumpărare autentificat, cu ocazia întocmirii sale de către un notar public aflat în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel inculpatul X, arătând că instanţa de judecată, 

în mod greşit, în urma interpretării probatoriului administrat, a ajuns la concluzia că faptele 

pentru care inculpatul a fost trimis în judecată există şi constituie infracțiuni, în realitate, ar fi 

trebuit să pronunţe achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în dauna 

persoanei vătămate Y, şi a infracţiunilor de fals în declaraţii şi participaţie improprie la 

infracţiunea de fals intelectual, intenţia inculpatului la momentul încheierea antecontractului 

cu persoana vătămată Y, fiind aceea de a încheia în viitor contractul de vânzare-cumpărare 

asupra imobilului, însă această intenţie nu s-a putut materializa din cauza refuzului soţiei 

inculpatului, coproprietară a imobilului. 
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În opinia apărării, nerespectarea obligaţiei de a încheia în viitor actul translativ de 

proprietate nu ar putea să atragă asupra inculpatului decât o răspundere civilă, care de altfel a 

și fost antrenată prin admiterea acţiunii formulate de persoana vătămată Y, astfel că un 

eventual refuz de a încheia la termenul stabilit contractul de vânzare cumpărare nu poate 

atrage răspunderea penală a inculpatului, acesta ca de altfel și cumpărătorul, având 

posibilitatea legală de a se răzgândi suportând, bineînţeles prejudiciile cauzate. De altfel, 

inclusiv din modalitatea de redactare a acestor antecontracte, rezultă clar cuantumul 

prejudiciilor ce vor fi suportate de partea care renunţă la încheierea contractului.  

Având în vedere toate aspectele relevate anterior, fapta inculpatului de a încheia două 

autecontracte, în care nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate din cauza neînţelegerilor cu soţia 

sa, coproprietar al bunului imobil, nu poate primi conotaţie penală şi în consecinţă, a solicitat 

achitarea inculpatului.  

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, Curtea a apreciat ca nefondat apelul, 

reţinând în esenţă că, potrivit declaraţiilor persoanei vătămate Z şi înscrisurilor existente la 

dosar, persoana vătămată Z și inculpatul X au încheiat în data de 10.06.2015 un antecontract 

de vânzare-cumpărare, autentificat sub numărul X de către Societatea Profesională Notarială 

Q & Asociaţii din Mun. Iaşi, prin care inculpatul X a promis că va vinde persoanei vătămate 

camera de cămin situată în Mun. Iași, în bloc cămin nefamiliști, în cuprinsul antecontractului 

părțile stipulând că încheierea contractului de vânzare-cumpărare urma să aibă loc cel mai 

târziu la data de 30.06.2015, iar cu ocazia încheierii antecontractului persoana vătămată Z i-a 

achitat inculpatului X şi suma de 2500 de lei, reprezentând un avans din prețul total convenit 

de 4500 de euro. 

În pofida denumirii date acestui act juridic bilateral, anume ,,Chitanţă”, actul juridic 

încheiat cuprinde clauze explicite din care rezultă voinţa neîndoielnică a părţilor, anume 

promisiunea inculpatului de a vinde imobilul, respectiv promisiunea persoanei vătămate de a-l 

cumpăra, până la data de 30.06.2015, inclusiv. 

La data prevăzută în antecontract pentru a fi perfectată vânzarea, persoana vătămată Z 

s-a prezentat la biroul notarului public, fără ca inculpatul să fie prezent. Acesta a fost 

contactat în cursul aceleiași zile de persoana vătămată, dar a refuzat să se prezinte la biroul 

notarial pentru a-și îndeplini obligația asumată prin antecontract, ulterior datei de 30.06.2015, 

inculpatul nu a mai manifestat nicio intenție de a perfecta vânzarea, nu a oferit nicio 

justificare pentru acest refuz, şi nici nu a restituit banii primiţi de la promitentul-cumpărător 

decât după ce acesta s-a adresat organelor de urmărire penală. Ba dimpotrivă, după data de 

30.06.2015 inculpatul a început să şicaneze, să adreseze injurii şi ameninţări pentru a 

determina persoana vătămată să renunţe la suma de bani pe care i-o achitase cu titlu de avans 

din preţul vânzării. 

Neîndeplinirea promisiunii asumate, fără o justificare obiectivă, şi nici restituirea 

sumei de bani persoanei vătămate decât după sesizarea organelor de urmărire penală, 

constituie un alt element care conturează intenția infracțională a inculpatului, anume că acesta 

nu intenţiona, de la bun început, să îşi onoreze obligația de a transmite dreptul de proprietate, 

ci urmărea să obţină, în mod fraudulos, sume de bani cu titlul de avans din preţul vânzării. 

Faptul că inculpatul nu a avut intenția de a vinde imobilul rezultă şi din menţinerea 

anunţului de vânzare a imobilului, inculpatul căutând noi cumpărători, acţiuni derulate în 

perioada mai – iulie 2015. Ca urmare a acestor acţiuni, inculpatul a încheiat un nou 

antecontract de vânzare-cumpărare, având ca obiect același imobil, la scurt timp după cel 
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încheiat cu persoana vătămată Z, respectiv în data de 02.07.2015, inculpatul X a încheiat un 

nou antecontract de vânzare-cumpărare cu persoana vătămată Y prin care inculpatul promitea 

să îi vândă persoanei vătămate acelaşi imobil, anume camera de cămin numărul Y, situată în 

Mun. Iași, într-un bloc cămin nefamiliști, ocazie cu care persoana vătămată i-a remis 

inculpatului suma de 1500 de euro reprezentând un avans din preţul vânzării de 5000 de euro. 

Potrivit clauzelor contractuale, părţile urmau să încheie contractul de vânzare-cumpărare, în 

formă autentică, cel mai târziu până la data de 10.07.2015. 

Prin încheierea antecontractului cu persoana vătămată Y, inculpatul a încălcat 

interdicția la care era supus şi care avea un caracter esențial, întrucât dacă persoana vătămată 

Y ar fi avut cunoştinţă de existenţa antecontractului încheiat anterior cu Z, nu ar mai fi 

încheiat convenţia cu inculpatul, aspect pe care însăși persoana vătămată l-a declarat cu ocazia 

audierii sale.  

Inculpatul X a indus în eroare persoana vătămată Y, prezentându-i ca adevărat faptul 

că imobilul nu fusese promis spre vânzare altei persoane, deși acesta făcea deja obiectul unei 

alte promisiuni încheiate cu Z, determinând-o să încheie cu el un antecontract de vânzare-

cumpărare și să-i remită o sumă de bani. 

Şi în acest caz, inculpatul a refuzat, fără nicio justificare obiectivă, ulterior datei de 

10.07.2015, data prevăzută în antecontract pentru încheierea contractului de vânzare-

cumpărare, să se mai prezinte la notar pentru a perfecta contractul, dar şi să restituie 

promitentului-cumpărător suma de 3000 euro, primită ca avans din preţul vânzării, ceea ce 

dovedeşte reaua sa credinţă şi scopul ilicit urmărit de inculpat, anume de a obţine în mod 

injust sume de bani de la persoana vătămată.  

Curtea a reţinut, contrar apărărilor inculpatului, că în cauză nu este vorba despre un 

simplu litigiu de natură civilă, din toate cele anterior expuse rezultând că inculpatul a urmărit, 

de la bun început, obţinerea unor foloase injuste, anume sume de bani cu titlul de avans din 

preţul imobilului, fără să aibă însă intenţia reală de a transmite dreptul său de proprietate 

asupra imobilului. Inculpatul a convins persoanele vătămate să încheie doar antecontracte de 

vânzare-cumpărare pentru că numai în această modalitate putea încasa sume de bani fără să 

transfere în schimb dreptul său de proprietate asupra imobilului.  

A susţinut inculpatul că faptele sale nu îmbracă forma ilicitului penal, întrucât ambele 

tranzacţii au fost încheiate în ideea de a găsi un cumpărător pentru imobilul respectiv, 

aspectele cauzei fiind circumscrise speţelor civile, nefiind sub nicio formă fapte de natură 

penală. 

În dezacord cu aserţiunile apărării, Curtea a considerat că activităţile infracţionale de 

inducere şi menţinere în eroare a persoanelor vătămate, conştientizând că acestea sunt 

esenţiale pentru reuşita planului său infracţional, sunt circumscrise ilicitului penal, al cărui 

scop a fost obţinerea unor sume de bani prin înşelarea persoanelor vătămate. Faptul că 

victimele înşelăciunii se puteau prevala de minimele garanţii contractuale prevăzute în 

conţinutul actelor juridice încheiate, nu exclude consumarea unei activităţi cu conotaţii 

penale, circumscrisă înşelăciunii. 

Este dincolo de orice dubiu că inculpatul a înţeles exact, ca de altfel şi persoanele 

vătămate, care este obiectul promisiunii consfinţite convenţional, dar a acţionat de o manieră 

ilegală, cu intenţia vădită nu de a găsi un cumpărător, ci de a obţine un folos injust prin 

exercitarea unor manopere dolosive.  
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9. Infracțiunea de contrabandă. Sechestru asigurător. Cerința proporționalității  

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea generală. Măsuri asiguratorii. 

Indice alfabetic: contrabandă, sechestru asigurător 

Temei de drept: art. 249 și următoarele Cod de procedură penală 

 

Măsurile asigurătorii apar ca măsuri procesuale reale, de constrângere, 

iar sub aspectul caracterului lor sunt facultative, provizorii şi apar ca activități 

adiacente celei principale a procesului penal, organele judiciare având 

posibilitatea de a dispune luarea lor în raport cu circumstanțele concrete ale 

fiecărei cauze penale. 

 

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

685/24.09.2020 

 

Referitor la cererea părţii civile A.N.A.F., de luare a măsurilor asiguratorii asupra 

bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpaților, Curtea că instanţa de fond, 

în mod just, a dispus respingerea acestei solicitări. 

Potrivit art. 249 şi următoarele Cod de procedură penală, aplicarea măsurilor  

asiguratorii este facultativă, legea lăsând instituirea lor la aprecierea organului competent. 

Astfel, art. 249 alin. 1 Cod de procedură penală prevede în mod expres că instanţa de 

judecată, din oficiu sau la cerere, în cursul judecății, poate lua măsuri asiguratorii pentru a 

evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot 

servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune. 

Este adevărat că în conformitate cu dispoziţiile art. 249 alin. 7 Cod de procedură 

penală sau potrivit unor dispoziţii din legi speciale (cu titlu de exemplu - art. 20 din Legea nr. 

78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupţie; art. 50 din Legea 

nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; art. 11 din Legea nr. 

241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale), instituirea de măsuri asigurătorii 

este obligatorie, însă aceste dispoziții nu sunt aplicabile în cauza de faţă. 

Susținerea părţii civile că pentru luarea măsurii asiguratorii trebuie îndeplinite în mod 

cumulativ doar condiţiile privind existenţa unei pagube materiale, a legăturii de cauzalitate 

dintre infracţiune şi pagubă, să existe un proces penal şi o cerere de constituire de parte civilă, 

nu poate fi primită, în condiţiile în care potrivit jurisprudenţei Curții Europene a Drepturilor 

Omului sechestrul este o măsură de indisponibilizare a bunurilor şi trebuie să îndeplinească 

standardele prevăzute de art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția europeană a 

drepturilor omului. În mod deosebit, interesează cerința proporționalității limitării dreptului 

de proprietate.  

Potrivit art. 53 din Constituția României, exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți 

poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, printre altele, pentru apărarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor, desfășurarea instrucției penale etc. Această restrângere 
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poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, iar măsura trebuie să 

fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată fără discriminări și fără a 

aduce atingere existenței dreptului sau a libertății. 

Mai recent, proporționalitatea măsurilor asiguratorii a fost discutată şi în cadrul unui 

recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiție reținând, în motivarea Deciziei nr. 

19 din 16 octombrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial nr. 953 din 4 decembrie 2017), prin 

care s-a stabilit că nu trebuie individualizate bunurile asupra cărora se iau măsurile 

asiguratorii, că „instituirea unei măsuri asiguratorii obligă organul judiciar să stabilească un 

raport rezonabil de proporționalitate între scopul pentru care măsura a fost dispusă (de 

exemplu, în vederea confiscării bunurilor), ca modalitate de asigurare a interesului general, şi 

protecţia dreptului persoanei acuzate de a se folosi de bunurile sale, pentru a evita să se 

impună o sarcină individuală excesivă. Proporționalitatea dintre scopul urmărit la instituirea 

măsurii şi restrângerea drepturilor persoanei acuzate trebuie asigurată indiferent de modul în 

care legiuitorul a apreciat necesitatea dispunerii sechestrului, ca decurgând din lege sau ca 

fiind lăsată la aprecierea judecătorului. Condiţia decurge atât din art. 1 din Primul Protocol 

adițional la Convenţia europeană a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, cât şi din 

art. 53 alin. 2 din Constituția României (măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a 

determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenței 

dreptului sau a libertății)”. 

Concluzionând, măsurile asigurătorii apar ca măsuri procesuale reale, de constrângere, 

iar sub aspectul caracterului lor sunt facultative, provizorii şi apar ca activităţi adiacente celei 

principale a procesului penal, organele judiciare având posibilitatea de a dispune luarea lor în 

raport cu circumstanțele concrete ale fiecărei cauze penale. 

Analizând caracterul necesar al instituiri măsurilor asiguratorii, Curtea constată că faţă 

de valoarea prejudiciului reţinut în sarcina fiecărui inculpat (1511 lei, respectiv 870 lei) şi a 

accesoriilor fiscale aferente, ce poate fi considerată una redusă şi, în consecinţă, facil de plătit, 

nu este necesară instituirea sechestrul asiguratoriu.  

10. Apel penal. Contrabandă, în formă continuată. Latura civilă. Accesorii 

prejudiciu 

Cuprins pe materii: Drept penal. Drept vamal. Drept procesual penal 

Indice alfabetic: Contrabandă, în formă continuată. Latura civilă. Accesorii prejudiciu. 

Temei de drept: art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006, modificată, art.85 alin.2 din 

Regulamnetul nr.952/2013 de stabilire a Codului vamal, art.397 rap.la art.25 din Codul de 

procedură penală 

 

Atunci când momentul intrării bunului pe teritoriul vamal nu poate fi 

stabilit întrucât nu inculpatul este cel care a introdus bunurile de contrabandă pe 

teritoriul României, datoria vamală se consideră că ia naştere la momentul 

comiterii faptei ilicite – art. 85 alin. 2 din Regulamentul nr. 952/2013 din 

09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii. 

Datoria vamală include, pe lângă taxele vamale, şi accizele şi TVA-ul, 

acestea din urmă reprezentând "taxe cu efect echivalent".  

Datoria vamală a luat naştere în sarcina inculpatului la momentul 

comiterii faptei ilicite  (art. 85 alin. 2) şi este purtătoare de accesorii de la 

momentul naşterii sale (art. 114 alin. 2), accesorii ce vor fi calculate potrivit legii 
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de procedură fiscală naţionale, respectiv legea 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală. 

 

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

588/17.08.2020  

 

Prin sentința penală nr. 87 din 03.03.2020 pronunțată de Judecătoria Huși, s-a 

dispus condamnarea inculpatului C.A., la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea 

infracțiunii de contrabandă în formă continuată, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 

86/2006, modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. 10 

Cod procedură penală., cuaplicarea dispoziţiilor art. 91 din Codul penal. 

Pe latură civilă, conform art. 397 Cod procedură penală cu referire la disp.art.19-art.20 

Cod proc. penală şi art. 25 Cod proc. penală, a fost admisă acţiunea civilă formulată de partea 

civilă DGRFP Iași şi a fost obligat inculpatul să achite părții civile suma de 55.532 lei 

reprezentând prejudiciul cauzat și nerecuperat. 

În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod proc. penală rap. la art. 249 Cod proc.penală, a fost 

menținută măsura sechestrului asigurator instituit asupra imobilului aparținând inculpatului, 

situat în mun. Iași, cu o valoare de impunere de 145.315,86 lei. 

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut că inculpatul X, în perioada 

01.04.2017-01.09.2018 a achiziționat, în perioada martie 2017 - septembrie 2018, dintr-o 

piață din mun. Iași, de la vânzătorii ambulanți, cantitatea de 4.449 pachete de țigări mărcile 

MARBLE și ASHIMA, fără timbru de acciză, de proveniență Republica Moldova, pe care le-

a deținut, transportat și comercializat către muncitorii zilieri de la Ferma nr. 13 Huși, 

cunoscând că provin din acțiuni de contrabandă.  

Pe latură civilă, a reţinut că, prin adresa nr. ISR_DRV/BRV/IS/14169/18.10.2019, 

parte civilă DGRFP Iași a solicitat obligarea inculpatului X la plata sumei de 55.532 lei şi a 

accesoriilor legal prevăzute (f. 49, dosar urm.pen.), ataşând acestei adrese o anexă cu situaţia 

prejudiciului creat prin raportare la data comiterii fiecărui act material al infracţiunii de 

contrabandă reţinute în sarcina inculpatului. 

Prejudiciul a fost calculat în cauză pentru fiecare marcă de ţigări în parte, cuantumul 

ridicat al acestuia provenind din modul de calcul al datoriei vamale. 

Împotriva sentinței penale susmenţionate, a declarat apel partea civilă Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Iași criticând faptul că inculpatul X nu a fost 

obligat şi la plata accesoriilor aferente debitului principal, aşa cum a solicitat. 

Prin Decizia penală nr.588  din data de 17.08.2020, Curtea de Apel Iași a reţinut cu 

privire la latura civilă a cauzei, că, într-adevăr, apelanta parte civilă a solicitat obligarea 

inculpatului şi la plata accesoriilor la debitul principal, conform constituirii de parte civilă 

formulată încă din cursul urmăririi penale.  

Prin adresa nr. ISR_DRV/BRV/IS/14169/18.10.2019 apelanta parte civilă a solicitat 

obligarea inculpatului X la plata sumei de 55.532 lei şi a accesoriilor legal prevăzute, ataşând 

acestei adrese o anexă cu situaţia prejudiciului creat prin raportare la data comiterii fiecărui 

act material al infracţiunii de contrabandă reţinute în sarcina inculpatului. 

Prejudiciul a fost calculat în cauză pentru fiecare marcă de ţigări în parte, cuantumul 

ridicat al acestuia provenind din modul de calcul al datoriei vamale. 
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Reţine Curtea că potrivit art. 79 şi 85 din Regulamentul nr. 952/2013 din 09.10.2013 

de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, o datorie vamală la import ia nastere prin 

introducerea ilegală pe teritoriul vamal al Comunității a mărfurilor supuse drepturilor de 

import; debitor vamal este si: orice persoană care a dobandit sau deținut mărfurile in cauză si 

care stia, sau ar fi trebuit să stie, in mod normal, in momentul achiziționării sau primirii 

mărfurilor că ele au fost introduse ilegal. 

In ceea ce priveste noțiunea de datorie vamală Curtea apreciază că în conformitate cu 

art.4 pct.13 din Legea 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, forma în vigoare la data 

faptelor, datorie vamală reprezintă obligația unei persoane de a plăti cuantumul drepturilor de 

import sau de export iar in conformitate cu art.4 pct.14 lit.a din aceeasi lege, drepturi de 

import reprezintă taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de plătit la 

importul de mărfuri. 

Important este faptul generator al datoriei vamale (inclusiv al accizei şi al taxei pe 

valoarea adăugată), care este explicitat prin Hotărârea din 29 aprilie 2010 a Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene, C-230/08, Dansk Transport og Logistik împotriva Skatteministeriet (pct. 1, 

2 şi 3 din concluziile finale), rezultând că este vorba despre introducerea efectivă a bunurilor 

şi mărfurilor pe teritoriul vamal, făcându-se diferenţă între două situaţii: 

- mărfurile sunt puse sub sechestru în momentul introducerii acestora pe teritoriul 

vamal al Comunităţii (echivalent: înainte de a ieşi din primul birou vamal, pct. 73 şi 85 din 

hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene citată), caz în care se dispune doar confiscarea; 

- mărfurile sunt puse sub sechestru după ce au fost introduse ilegal pe acest teritoriu 

(echivalent: din momentul în care acestea au depăşit zona în care se află primul birou vamal - 

pct. 72 din hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene citată), caz în care se poate dispune 

atât confiscarea, cât şi obligarea la plata despăgubirilor. 

Hotărarea Curții Europene de Justiție dată in cauza 24-68 din data de 1 iulie 1969, 

avand ca părți Comisia Comunității Europene impotriva Italiei, a statuat că: toate taxele, 

indiferent de modul lor de aplicare, care sunt impuse in mod unilateral asupra mărfurilor ce 

traversează frontierele, fără a avea regimul strict al taxelor vamale, reprezintă taxe cu efect 

echivalent. Orice obligație pecuniară, indiferent de mărimea, destinația si modul de aplicare, 

care este impusă in mod unilateral asupra mărfurilor autohtone sau străine, pentru simplul 

motiv că acestea traversează o frontieră si care nu este o taxă vamală in sensul strict al 

cuvantului, este o taxă cu efect echivalent. 

Drept urmare, rezultă că hotărarea Curții Europene de Justiție se referă si la acciză si 

TVA-ul percepute asupra mărfurilor care traversează frontiera Romaniei si reprezintă taxe cu 

efect echivalent cu al taxelor vamale, fiind incluse in drepturile de import. 

În ce priveşte întinderea prejudiciului, se reţine în decizia 11/2015 dată de ÎCCJ- 

completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală că, în concordanţă cu 

dispoziţiile art. 4 pct. 13, 14 şi 15 din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu art. 1, art. 2 alin. (1) lit. f) şi g), titlul VI (Taxa pe valoarea adăugată) 

şi titlul VII (Accize şi alte taxe speciale) din Codul fiscal, datoria vamală include, pe lângă 

taxele vamale, şi accizele, şi TVA-ul, acestea din urmă reprezentând „taxe cu efect 

echivalent”.  

Această concluzie a fost exprimată, de altfel, şi prin două decizii ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene (C-459/07, Veli Elshani împotriva Hauptzollamt Linz; Cauza C-230/08, 

Dansk Transport og Logistik împotriva Skatteministeriet), dar şi prin Hotărârea din 1 iulie 

1969, Cauza 24/68, Comisia Comunităţilor Economice Europene împotriva Republicii 
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Italiene, anterior citată, prin care au fost clarificate şi chestiunile referitoare la „taxa cu efect 

echivalent”, precum şi cele vizând momentul naşterii şi stingerii obligaţiei de plată a accizei şi 

a taxei pe valoarea adăugată, după cum punerea sub sechestru a mărfurilor introduse ilegal pe 

teritoriul vamal al Comunităţii a intervenit înainte sau după ce aceste mărfuri au trecut de 

primul birou vamal. 

Faptul confiscării bunurilor ce au făcut obiectul infracțiunii nu echivalează cu 

stingerea datoriei vamale, născute ca urmare a introducerii acestora pe teritoriul Romaniei și 

implicit pe cel al Comunității Europene. 

În acest sens, rezultă potrivit art.224 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal a 

României că datoria vamală la import ia naștere prin introducerea ilegală pe teritoriul 

României a mărfurilor supuse drepturilor de import. Potrivit alin.2 al aceluiași articol 

„datoria vamală se naște în momentul în care mărfurile sunt introduse ilegal”. Aceste 

prevederi legale se regăsesc și în Codul Vamal al Uniunii, care arată că „o datorie vamală la 

import poate să ia naștere prin: introducerea ilegală pe teritoriul vamal al Comunității a 

mărfurilor supuse drepturilor de import”. 

În conformitate cu art. 224 din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, datoria vamală la import ia naştere şi prin introducerea ilegală pe teritoriul vamal al 

României a mărfurilor supuse drepturilor de import, mai precis, chiar în momentul în care 

mărfurile sunt introduse ilegal (art. 79 alin. 2), iar debitori în aceste cazuri sunt: persoana care 

introduce ilegal mărfurile în cauză, orice persoană care a participat la introducerea ilegală a 

mărfurilor şi care ştia sau ar fi trebuit să ştie că o astfel de introducere este ilegală, orice 

persoană care a cumpărat sau a deţinut mărfurile în cauză şi care ştia sau ar fi trebuit să ştie, în 

momentul achiziţionării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost introduse ilegal. 

Prin Hotărarea din 2.04.2009 dată in cauza C-459/7 Curtea Europeană de Justiție a 

statuat că „pentru a determina stingerea datoriei vamale, punerea sub sechestru a  mărfurilor 

neregulat introduse pe teritoriul vamal al Comunității, trebuie să intervină inainte ca aceste 

mărfuri să treacă de primul birou vamal situat in interiorul acestui teritoriu”. Astfel, datoria 

vamală la import ia nastere in momentul introducerii bunurilor pe teritoriul Comunității, 

indiferent dacă ulterior acestea au fost sechestrate.  

Rezultă că, în cazul infracţiunii de contrabandă (ca formă frauduloasă de introducere 

pe teritoriul vamal a bunurilor şi mărfurilor), prejudiciul se produce în momentul în care 

mărfurile sunt introduse ilegal pe teritoriul vamal al României, pentru naşterea datoriei 

vamale şi pentru calculul acesteia, implicit, pentru existenţa prejudiciului cauzat statului 

român, nefiind relevantă punerea în circulaţie a bunurilor sau a mărfurilor. 

În acelaşi sens, prin Decizia nr. 11/2015 dată de ÎCCJ- Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept în materie penală s-a decis că în cazul infracţiunii de contrabandă 

prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, se impune luarea măsurii 

de siguranţă a confiscării speciale a bunurilor sau mărfurilor introduse ilegal pe teritoriul 

vamal al României, concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând 

datoria vamală, numai în ipoteza în care acestea au trecut de primul birou vamal situat pe 

teritoriul vamal comunitar fără să fi fost prezentate în vamă şi transportate spre acest birou 

vamal. 

Pe de altă parte, atunci când momentul intrării bunului pe teritoriul vamal nu poate fi 

stabilit, cum este cazul speţei de faţă, întrucât nu inculpatul este cel care a introdus bunurile 

de contrabandă pe teritoriul României, persoanele respective rămânând neidentificate, datoria 
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vamala se consideră că ia naştere la momentul comiterii faptei ilicite – art. 85 alin. 2 din 

Regulamentul nr. 952/2013 din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii. 

Prin urmare, obligaţia de plată a prejudiciului cauzat prin comiterea infracţiunii 

asimilate celei de contrabandă s-a născut în sarcina inculpatului la momentul comiterii 

infracţiunii, mai exact la momentul comiterii fiecărui act material reţinut în conţinutul 

infracţiunii continuate de contrabandă, astfel cum sunt corect relevate în anexa nr. 1 la adresa 

nr. ISR_DRV/BRV/IS/14169/18.10.2019, dată la care datoria vamală a devenit scadentă 

conform dispoziţiilor legale anterior menţionate şi de la care partea civilă este în drept să 

procedeze la calcularea accesoriilor prevăzute de legea 207/2015, până la plata efectivă a 

debitului. 

De menţionat că art. 224 din legea 86/2006 a fost abrogat prin OUG 96/2020, dar era 

în vigoare la data faptelor comise de inculpat. Or, potrivit Codului civil, art. 6, legea 

aplicabilă faptelor juridice ilicite este legea în vigoare la data comiterii lor - Actele și faptele 

juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii 

noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data 

încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor. 

În plus, prevederile legii 86/2006 cu aplicare în cauză, în latura civilă, sunt redate în 

Regulamentul nr. 952/2013 din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, act 

comunitar de aplicare directă (acesta fiind motivul pentru care s-a procedat la abrogarea lor, 

respectiv existenţa legislaţiei comunitare cu directă aplicabilitate). Or, aşa cum am arătat 

anterior, conform legislaţiei comunitare direct aplicabile, datoria vamală a luat naştere în 

sarcina inculpatului la momentul comiterii faptei ilicite  (art. 85 alin. 2) şi este purtătoare de 

accesorii de la momentul naşterii sale (art. 114 alin. 2), accesorii ce vor fi calculate potrivit 

legii de procedură fiscală naţionale, respectiv legea 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală. 

Faţă de prevederile legale interne şi comunitare anterior menţionate, în mod greşit 

instanţa de fond a stabilit doar obligaţia de plată a prejudiciului în sarcina inculpatului, fără 

stabilirea datei la care obligaţia este exigibilă şi fără a avea în vedere că obligaţia fiscală este 

purtătoare de accesorii, accesorii la care partea civilă nu a renunţat. 

Or, scadenţa obligaţiei fiind data comiterii infracţiunii, în mod corect apelanta parte 

civilă a solicitat obligarea inculpatului şi la plata accesoriilor prevăzute de legislaţia fiscală 

internă de la scadenţă şi până la achitarea efectivă a debitului, cerere ce urmează a fi admisă 

de instanţa de apel. 

Prin urmare, în latura civilă a cauzei, Curtea a obligat pe inculpatul X să plătească 

părţii civile Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iași, accesoriile prevăzute de 

Legea nr. 207/2015 la debitul principal stabilit de instanţa de fond, de la scadenţa obligaţiei de 

plată, respectiv data comiterii infracţiunii (conform anexei nr. 1 la adresa nr. 

ISR_DRV/BRV/IS/14169/18.10.2019), şi până la achitarea efectivă a debitului. 

 


