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1. Cameră preliminară. Probe  

 

Urgenţa lămuririlor solicitate specialistului, la momentul dispunerii 

efectuării unui raport de constatare tehnico-ştiinţifică, nu se raportează strict la 

vechimea faptelor, ci la obiectul cauzei şi la stadiul în care se află cauza în 

momentul dispunerii de către procuror a întocmirii rapoartelor de constatare. 

 

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

Indice alfabetic: cameră preliminară, constatare tehnico-ştiinţifică 

Temei de drept: Cod de procedură penală, art. 172, art. 347, art. 425 ind. 1 

 

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

28/03.06.2020 

 

Urgenţa lămuririlor solicitate specialistului nu se raportează strict la vechimea 

faptelor, ci la obiectul cauzei şi la stadiul în care se află cauza în momentul dispunerii de către 

procuror a întocmirii rapoartelor de constatare. Chiar dacă presupusele fapte au fost comise cu 

mult timp în urmă, necesitatea constatării împrejurărilor cauzei a devenit urgentă din 

momentul începerii cercetărilor în cauză. Din acest moment s-a născut necesitatea lămuririi 

împrejurărilor în care acestea au fost comise, dacă ele au sau nu caracter penal, necesitatea 

stabilirii participanților, contribuția fiecăruia, etc. Termenul rezonabil de soluţionare a unei 

cauze este calculat din momentul formulării acuzaţiei în mod oficial, ceea ce presupune şi 

luarea de către organele judiciare a măsurilor necesare pentru soluţionarea cu celeritate a 

acesteia, tocmai pentru ca persoanele interesate să nu rămână prea mult timp în stare de 

incertitudine cu privire la acuzațiile ce le sunt aduse. 

În plus, potrivit jurisprudenţei constante a Înaltei Curţi, efectuarea unui asemenea 

raport poate fi dispusă de procuror nu numai când urgenţa este reclamată de pericolul 

dispariției mijloacelor de probă sau al schimbării situației de fapt, ci şi de necesitatea 

orientării procurorului în efectuarea activităţii de cercetare (în acelaşi sens, Decizia C.C.R. nr. 

72/2019, paragraf 40). 

Astfel, existenţa urgenței nu este o veritabilă chestiune de legalitate, ci mai degrabă 

una de oportunitate a ordonanței prin care se dispune efectuarea constatării în vederea 

obţinerii cu celeritate a opiniei unui specialist.  

În prezenta cauză, ordonanţa prin care s-a dispus efectuarea constării tehnico-

științifice este plasată la aproximativ trei luni de la momentul începerii urmăririi penale in 

rem, avându-se în vedere complexitatea cauzei şi necesitatea lămuririi acesteia prin 

administrare de probe (fiind invocate şi dispoziţiile art. 172 alin. 7 şi 10 C.proc.pen.), inclusiv 

din perspectiva unei eventuale modificări a calității procesuale a persoanei faţă de care se 

efectuau acte de urmărire penală. 
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Totodată, respingerea cererii de efectuare a expertizei formulată în urma unei 

contestări formale a raportului de constatare tehnico-ştiinţifică (fără o motivare în fapt şi în 

drept, deşi i s-a pus inculpatei la dispoziţie întreg materialul de urmărire penală, inclusiv 

raportul întocmit) nu echivalează per se cu nelegalitatea raportului de constatare. Contestarea 

presupune evocarea argumentelor pentru care există îndoială asupra concluziilor acestuia. 

 

2. Apel penal. Evaziune fiscală. Acţiune civilă  

Cuprins pe materii: Drept procesual penal  

Indice alfabetic: Drept penal, Drept procesual penal 

Temei de drept: art. 9 alin. 1 lit. b) și c) şi alin. 2 din „Legea nr. 241/2005 pentru 

prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, art. 19 C.proc.pen. 

 

Acţiunea civilă formulată în cadrul procesului penal este circumscrisă 

limitelor ce fac obiectul judecății, fiind analizate doar pretenţiile subsumate 

acţiunilor infracţionale deduse judecăţii și în măsura în care au fost probate, iar 

nu cele calculate de partea civilă luând în considere şi sume aferente unor fapte 

nededuse judecăţii. 

Astfel, respingerea celorlalte pretenții se bazează, pe de o parte, pe faptul 

că inculpata nu a fost trimisă în judecată decât pentru o parte dintre faptele și 

actele materiale ce au făcut obiectul sesizării penale a Gărzii Financiare – Secția 

Județeană Iaşi, iar, pe de altă parte, pe faptul că s-a luat în considerare modul de 

calcul stabilit prin probele administrate în procesul penal (respectiv raportul de 

constatare tehnico-ştiinţifică). Pentru alte fapte, ce nu fac obiectul judecății, nu 

pot fi acordate despăgubiri în cadrul procesului penal, întrucât acțiunea civilă 

este subsidiară/accesorie acțiunii penale. Instanța este deci ținută de limitele 

investirii, neputând extinde obiectul judecății nici măcar pe latură civilă.  

 

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

369/29.06.2020 

 

Prin sentinţa penală nr. 831/21.06.2019, pronunţată în dosarul nr. X/99/2018, 

Tribunalul Iaşi a hotărât, între altele, condamnarea inculpatei X la pedeapsa principală de 5 

ani și 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală, în formă continuată 

(68 acte materiale), prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) și c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 

pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale şi admiterea, în parte, a acţiunii civile şi 

obligarea pe inculpatei X să plătească părţii civile (A.N.A.F.) suma de 553.529 lei 

(echivalentul a cca. 130.632,46 euro), cu titlu de prejudiciu, la care se adaugă dobânda legală 

prevăzută de art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, până la 

achitarea integrală și efectivă a debitului, respingând, ca nefondate, restul pretențiilor civile 

formulate de partea civilă A.N.A.F., prin D.G.R.F.P. Iași. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în esenţă că inculpata X, în calitate de 

administrator (și unic asociat) al SC „Y” SRL, pe de o parte, în data de 27.07.2009, în scopul 
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sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi evidențiat în declarația fiscală D394, 

înregistrată sub nr. 5794/27.07.2009, un număr de trei categorii de operațiuni comerciale 

fictive în valoare totală de 770.351 lei (din care suma de 647.354 lei – bază impozabilă și 

TVA în sumă de 122.997 lei), presupus a fi fost desfășurate, în perioada ianuarie 2009 - iunie 

2009, cu furnizorii SC „Z” SRL, SC „M” SRL și SC „R” SRL, cauzând un prejudiciu în 

valoare de 226.574 lei (53.471,3 euro), reprezentând impozit pe profit în sumă de 103.577 lei 

și TVA de plată în sumă de 122.997 lei, iar, pe de altă parte, în perioada septembrie 2009 - 

februarie 2010, mai exact în intervalul 11.09.2009-10.02.2010, la diferite intervale de timp, 

dar în îndeplinirea aceleiași rezoluții infracționale, a livrat către SC „Q” SRL Brașov 

cantitatea de 3.191.305 kg deșeuri, în valoarea totală de 2.043.469 lei, în baza unui număr de 

67 de facturi fiscale, operaţiuni care, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor 

fiscale, nu au fost înregistrate în evidențele contabile și nici declarate la organele fiscale, prin 

neînregistrarea în evidențele contabile și nedeclararea la organele fiscale a veniturilor obținute 

din vânzarea mărfurilor către SC „Q” SRL Brașov fiind cauzat bugetului de stat, la data de 

25.04.2010, un prejudiciu în cuantum de 326.955 lei reprezentând impozit pe profit 

(77.161,16 euro), prin ambele categorii de fapte fiind produs bugetului de stat un prejudiciu, 

cumulat, în sumă de 553.529 lei (echivalentul a cca. 130.632,46 euro). 

Pe latură civilă, prima instanţă a reţinut că, partea civilă a inclus și prejudiciile pretins 

comise prin fapte (operaţiuni) ce nu au fost deduse judecății (cum ar fi, de pildă, cele ce ar fi 

fost reflectate de alte 12 facturi emise de SC „Y” SRL către SC „Q” SRL), astfel că instanța a 

avut în vedere modul de calcul aşa cum el a fost stabilit prin mijloacele de probă administrate, 

în mod legal, în cadrul procesului penal (şi nu cel calculat de partea civilă, care a luat în 

considere şi sume aferente unor fapte nededuse judecăţii).  

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel, între alţii, şi partea civilă ANAF care a 

solicitat admiterea în totalitate a pretenţiile formulate, obligând pe inculpata X la plata sumei 

de 1.834.867,00 lei (echivalentul a 431.733 euro) din care: diferenţa de TVA de plată în 

valoare de 601.508 lei și o diferenţă de impozit pe profit in valoare de 1.233.359 lei, la care se 

vor adaugă accesoriile, ce vor fi calculate, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării 

integrale a debitului. 

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

din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept, Curtea a apreciat ca nefondat apelul, reţinând 

că prima instanţă a realizat o justă soluţionare a cauzei, analizând atât sub aspect teoretic, 

condiţiile angajării răspunderii civile delictuale, cât şi, sub aspect aplicat, situaţia de fapt din 

care izvorăşte obligaţia de dezdăunare şi dreptul corelativ de creanţă; de asemenea, prima 

instanţă a aplicat criterii pertinente de individualizare şi cuantificare a daunelor acordate, 

suma stabilită cu titlu de daune materiale răspunzând principiilor justei reparaţii şi echităţii, 

Curtea negăsind vreun motiv de modificare a cuantumului despăgubirilor acordate cu titlu de 

daune materiale, considerând că prima instanţă a analizat corect toate elementele obiective ale 

cauzei din care a extras cuantumul probat al prejudiciului acordat, ţinând seama de prejudiciul 

stabilit şi calculat pe baza de probe, respectiv pe baza raportului de constare tehnico-ştiinţifică 

efectuat în faza de urmărire penală), în mod corect fiind admisă, în parte, acţiunea civilă 

formulată în cauză, respectiv în limitele ce fac obiectul judecății și în măsura în care au fost 

probate, cel calculat de partea civilă luând în considere şi sume aferente unor fapte nededuse 

judecăţii. 

Astfel cum rezultă în mod clar din considerentele sentinţei penale apelate, respingerea 

celorlalte pretenții se bazează, pe de o parte, pe faptul că inculpata nu a fost trimisă în 
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judecată decât pentru o parte dintre faptele și actele materiale ce au făcut obiectul sesizării 

penale a Gărzii Financiare – Secția Județeană Iaşi, iar, pe de altă parte, pe faptul că s-a luat în 

considerare modul de calcul stabilit prin probele administrate în procesul penal (respectiv 

raportul de constatare tehnico-ştiinţifică). Pentru alte fapte, ce nu fac obiectul judecății, nu pot 

fi acordate despăgubiri în cadrul procesului penal, întrucât acțiunea civilă este 

subsidiară/accesorie acțiunii penale. Instanța este deci ținută de limitele învestirii, neputând 

extinde obiectul judecății nici măcar pe latura civilă.  

 

 

 

3. Apel penal. Proporţia culpelor. Reţinerea culpei concurente a victimei în cazul 

infracţiunii de „ucidere din culpă” 

 

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

Indice alfabetic: Drept penal 

Temei de drept: art. 192 Cod penal, art. 178 alin. 1, alin. 2 Cod penal din 1969 

 

Chiar dacă, în antecedenţă, din punct de vedere al cauzei imediate a 

decesului, ruperea frânghiei stă la originea producerii accidentului, nu se poate 

face abstracţie de împrejurarea că, în condiţiile în care victima se găsea, 

contextualizată configuraţiei faptice concrete, respectiv în stare de ebrietate, 

aceasta nu a mai fost în măsură să poată cenzura şi analiza potenţialul pericol în 

care se plasează acceptând ceea ce inculpaţii au organizat pentru ea, şi, mai 

mult, să poată reflecta nu numai la posibilităţile de prevenire a accidentului, dar 

şi de evitare a rezultatului, fie prin metode suplimentare de protecţie, fie prin 

însuşi faptul refuzului de a primi o astfel de însărcinare. 

Altfel spus, victima avea nu numai dreptul de a fi protejată în muncă de 

angajator astfel încât viaţa şi sănătatea sa să nu fie periclitate, prin luarea 

tuturor măsurilor legale care să asigure scopul menţionat, drept nesocotit grav de 

către inculpaţi, dar şi obligaţia proprie de a nu accepta însărcinări pentru care 

nu era calificată şi de a nu desfăşura activităţi sub influenţa băuturilor alcoolice 

în timpul programului de lucru.  

 

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

367/29.06.2020  

 

Judecătoria Iaşi, prin Sentinţa penală nr. 3285/04.12.2019 pronunţată în dosarul nr. 

X/245/2018, a condamnat pe inculpaţii A şi B la pedeapsa închisorii de 2 ani săvârşirea 

infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 178, alin. 1, alin. 2 C.pen. din 1969, 

raportat la art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen. şi a încetat procesul 

penal pornit împotriva inculpaţilor A şi B pentru săvârşirea infracţiunii de neluarea măsurilor 
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legale de securitate şi sănătate în muncă, prevăzută de art. 37 alin. 1,2 din Legea nr. 319/2006 

privind securitatea şi sănătatea în muncă, raportat la art. 5 alin. 1 C.pen, ca urmare a 

intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. 

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

de şef al punctului de lucru şi salariat al SC „C” SRL, prin omisiunea de a lua măsurile legale 

de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de art. 7 alin. 4 lit. b) din Legea nr. 319/2006 şi 

art. 13 alin. 1 lit. a) şi r) din Legea nr. 319/2006 a sporit condiţiile de producere a unui 

accident de muncă, care în cele din urmă s-a produs la data la data de 06.09.2011, în jurul 

orelor ora 11:53, când persoana vătămată D a căzut de la etajul 8 din blocul X, după ce, pe 

fondul stării de uzură şi a frecării cu suprafaţa blocului, coarda de ancorare s-a secţionat, iar 

victima a decedat. 

De asemenea, a reţinut prima instanţă că inculpatul B, în calitate de şef de echipă şi 

salariat al SC „C” SRL, nu a luat măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă prevăzute 

de art. 7 alin. 4 lit. b) din Legea nr. 319/2006 şi art. 13 alin. 1 lit. a) şi r) din Legea nr. 

319/2006 şi a dispus ca lucrătorul D, angajat în calitate de zidar, să efectueze izolația termică 

a apartamentului situat la etajul 8 din blocul X, şi prin această omisiune a sporit condiţiile de 

producere a unui accident de muncă, care în cele din urmă s-a produs la data la data de 

06.09.2011, în jurul orelor ora 11:53, când persoana vătămată D a căzut de la etajul 8 din 

blocul X, după ce, pe fondul stării de uzură şi a frecării cu suprafaţa blocului, coarda de 

ancorare s-a secţionat, iar victima a decedat. 

În ceea ce priveşte culpa victimei, instanţa de fond a reţinut că aceasta a desfăşurat o 

activitate pentru care nu era angajat, nu a respectat reglementările în vigoare pentru activitatea 

de alpinism utilitar, însă această împrejurare nu exclude culpa inculpaţilor care au autorizat 

desfăşurarea acestei activităţi, deşi cunoşteau că nu sunt respectate dispoziţiile privind 

securitatea în muncă şi nu l-au împiedicat în vreun fel pe angajatul D să execute lucrarea de 

termoizolare la locuinţa martorului E. 

În ceea ce priveşte consumul de alcool al victimei la data de 06.09.2011, instanţa a 

apreciat că, aşa cum rezultă din concluziile raportului de necropsie, între consumul de alcool 

şi producerea accidentului soldat cu decesul victimei nu există legătură de cauzalitate, 

accidentul producându-se ca urmare a ruperii frânghiei, şi nu a fost determinat de consumul 

de alcool. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel inculpatul A care a invocat netemeinicia 

sentinţei penale atacate, arătând, în esenţă, printre altele, că se reţine din rechizitoriu că, după 

producerea accidentului care a avut ca victimă pe D, s-au prelevat probe biologice care au 

scos în evidenţă o alcoolemie de 2,45 g/l şi o alcoolemie de 2,30 g/l, alcool pur, şi pornind de 

la această chestiune, este lesne de înţeles că ar fi trebuit reţinută o culpă comună. 

Prin decizia penală nr. 367/29 iunie 2020, Curtea a admis apelul formulat de inculpatul 

A şi, rejudecând cauza, prin extindere şi cu privire la inculpatul B, a reţinut culpa concurentă 

a victimei D, în proporţie de 20%, în privinţa săvârşirii de inculpaţii A şi B, a infracţiunii de 

ucidere din culpă. 

Pentru a hotărî astfel, Curtea a reţinut, în esenţă, că în lanţul cauzal care a condus la 

rezultatul tragic contribuţia esenţială aparţine inculpaţilor care, în calitate de şef al punctului 

de lucru (A), respectiv şef de echipă (B) au încuviinţat şi au acceptat ca victima D să 

desfăşoare activitatea de termoizolare suspendat în corzi la înălţime, deşi nu au organizat 

corespunzător locul de muncă la înălţime (în conformitate cu NSMS 70), nu exista un proiect 

tehnic aprobat de organul de specialitate al executantului şi de beneficiar, iar firma SC „C” 
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SRL nu executa lucrări de alpinism utilitar, dar, în acelaşi timp, nu poate fi ignorat că, la 

rândul său, victima, pe fondul şi în contextul consumului de alcool, a acceptat cu uşurinţă să 

desfăşoare o activitate pentru care nu era angajată, nu a respectat reglementările în vigoare 

pentru activitatea de alpinism utilitar.  

În plus, Curtea a arătat că nu poate fi reţinută aprecierea primei instanţe care a asimilat 

însăşi lipsei culpei victimei absenţa menţiunii din raportul de necropsie că între consumul de 

alcool şi producerea accidentului soldat cu decesul victimei există legătură de cauzalitate, 

accidentul producându-se ca urmare a ruperii frânghiei, şi nu a fost determinat de consumul 

de alcool.  

Este adevărat că în antecedenţă, din punct de vedere al cauzei imediate a decesului, 

ruperea frânghiei stă la originea producerii accidentului, însă, nu se poate face abstracţie de 

împrejurarea că, în condiţiile în care victima se găsea, contextualizată configuraţiei faptice 

concrete, respectiv în stare de ebrietate, aceasta nu a mai fost în măsură să poată cenzura şi 

analiza potenţialul pericol în care se plasează acceptând ceea ce inculpaţii au organizat pentru 

ea, şi, mai mult, să poată reflecta nu numai la posibilităţile de prevenire a accidentului, dar şi 

de evitare a rezultatului, fie prin metode suplimentare de protecţie, fie prin însuşi faptul 

refuzului de a primi o astfel de însărcinare. 

Altfel spus, victima avea nu numai dreptul de a fi protejată în muncă de angajator 

astfel încât viaţa şi sănătatea sa să nu fie periclitate, prin luarea tuturor măsurilor legale care 

să asigure scopul menţionat, drept nesocotit grav de către inculpaţi, dar şi obligaţia proprie de 

a nu accepta însărcinări pentru care nu era calificată şi de a nu desfăşura activităţi sub 

influenţa băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru.  

Activităţii culpabile a inculpaţilor care nu au respectat normele de securitate în muncă, 

i s-a suprapus şi activitatea victimei însăşi care pe lângă faptul că se afla în stare de ebrietate, 

a acceptat executarea unei activităţi pentru care nu era calificată; este adevărat că permisiunea 

inculpaţilor ca victima să se poată găsi într-o astfel de postură periculoasă pentru ea a 

reprezentat elementul determinant care a făcut ca pericolul iminent să devină actual şi 

consumat, şi că victima a avut o contribuţie mai redusă la producerea rezultatului, prin propria 

sa activitate imprudentă, chiar dacă victima a avut propriul aport la contextul cauzal, totuşi, 

fără activitatea inculpaţilor, care au creat cadrul necesar în care pericolul s-a manifestat, acest 

accident nu s-ar fi produs, Curtea apreciind un procent de culpă a inculpaţilor de 80% şi a 

victimei de 20% în privinţa săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, având în vedere că 

aceeaşi conduită imprudentă atât a inculpaţilor, cât şi a victimei a condus, în conjuncţie, în 

contextul cauzal analizat, la decesul victimei. 

 


