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1. Contestaţie cameră preliminară. Limitele obiectului camerei preliminare 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal 

Indice alfabetic: Drept procesual penal.  

Temei de drept: art. 347 Cod procedură penală, cu referire la art. 346 Cod procedură 

penală 

 

La momentul trimiterii rechizitoriului la instanţă nu se prezumă că au fost 

administrate toate probele şi că fapta există ori că vinovăţia inculpatului a fost 

stabilită, dimpotrivă, este incidentă şi în această etapă prezumţia de nevinovăţie, 

probatoriul administrat în faza urmăririi penale putând fi readministrat în faza 

judecății, ori se pot administra probatorii suplimentare. 

Judecătorul de cameră preliminară nu va verifica temeinicia sau 

fiabilitatea probatoriului, aptitudinea acestuia de a conduce la pronunţarea unei 

soluţii dintre cele prevăzute de lege (condamnare, achitare, încetarea procesului 

penal, amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aplicarea pedepsei) şi nici 

pertinenţa, concludenţa sau utilitatea probelor administrate în cursul urmăririi 

penale, analiza fiind cantonată numai la sfera legalităţii, instanţa nefiind chemată 

să verifice dacă, în cursul urmăririi penale au fost administrate toate mijloacele 

de probă posibile ori necesare sau dacă cele administrate sunt suficiente ori dacă 

mai trebuiau sau nu administrate şi altele. 

 

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

69/22.12.2020  

 

Prin încheierea de şedinţă a camerei de consiliu nr. 105/CP/2020 din 18.09.2020 a 

judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Iaşi, au fost respinse cererile şi 

excepţiile invocate de către inculpatul X, prin apărător ales, cu privire la legalitatea sesizării 

instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire 

penală, ca neîntemeiate, a fost constatată legalitatea sesizării instanţei şi legalitatea 

administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpat, 

dispunându-se începerea judecății cauzei. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reținut, între altele, că organele de 

urmărire penală au procedat la administrarea probelor pe care le-au considerat necesare în 

vederea soluționării cauzei, organele de urmărire penală având dreptul, și chiar obligația, de a 

evalua și de a analiza toate probele administrate în vederea aflării adevărului, context în care, 

modalitatea de apreciere a ansamblului probator administrat în mod legal nu poate reprezenta 

un motiv de restituire a cauzei la procuror.  

Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie inculpatul X, care a reluat criticile 

invocate pe calea cererilor şi excepţiilor formulate. 

Prin Încheierea penală nr. 69/22 decembrie 2020 a Curții de Apel Iași a fost 

respinsă contestația formulată, reţinându-se în esenţă, printre altele, că niciun element din 

desfăşurarea urmăririi penale nu contravine dreptului la apărare al acuzatului, aspectele 
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invocate de apărare cu privire la neadministrarea probelor în favoarea inculpatului, cu pretinsa 

înrâurire negativă asupra situaţiei inculpatului, fiind pure speculații. 

În procedura camerei preliminare nu se pot cenzura aspecte legate de durata fazei de 

investigare a faptei, ori momentul trimiterii cauzei spre judecată, complexitatea probatoriului 

ori caracterul favorabil sau nefavorabil al probelor administrate, aceste aspecte nefiind 

susceptibile să conducă la o încălcare a dreptului la apărare. 

În esenţă, inculpatul, în afara invocării generice a unor principii a căror aplicabilitate 

în cauză nu a explicitat-o, nu a dovedit existența vreunei vătămări a dreptului procesual la 

apărare ca urmare a modului în care a fost administrată prezenta cauză în faza de urmărire 

penală, criticile acestuia vizând, în fond şi în esenţă, combaterea temeiniciei probatoriului 

administrat în faza de investigare a faptei; or, temeinicia acuzaţiilor aduse inculpatului nu 

poate fi verificată decât în faza de judecată, cu respectarea tuturor garanțiilor procesuale. 

Inculpatul are dreptul de a solicita în faţa instanţei readministrarea mijloacelor de 

probă în privinţa cărora a invocat viciile menționate, putând formula, spre pildă, audierea 

martorilor care, în opinia sa, ar releva aspecte aparent favorabile acestuia. 

Curtea a considerat că la momentul trimiterii rechizitoriului la instanţă nu se prezumă 

că au fost administrate toate probele şi că fapta există ori că vinovăţia inculpatului a fost 

stabilită, dimpotrivă, este incidentă şi în această etapă prezumţia de nevinovăţie, probatoriul 

administrat în faza urmăririi penale putând fi readministrat în faza judecății, ori se pot 

administra probatorii suplimentare. 

Cu privire la critica inculpatului referitoare la administrarea de către procuror doar a 

probelor în defavoarea inculpatului, Curtea a precizat şi că judecătorul de cameră preliminară 

nu va verifica temeinicia sau fiabilitatea probatoriului, aptitudinea acestuia de a conduce la 

pronunţarea unei soluţii dintre cele prevăzute de lege (condamnare, achitare, încetarea 

procesului penal, amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aplicarea pedepsei) şi nici 

pertinenţa, concludenţa sau utilitatea probelor administrate în cursul urmăririi penale, analiza 

fiind cantonată numai la sfera legalităţii. 

Curtea a reţinut că la acest moment procesual, instanţa nu este chemată să verifice 

dacă, în cursul urmăririi penale au fost administrate toate mijloacele de probă posibile ori 

necesare sau dacă cele administrate sunt suficiente ori dacă mai trebuiau sau nu administrate 

şi altele. 

 

2. Contestație în anulare. Nelegală citare. Prescripția răspunderii penale. 

Incompatibilitatea magistraților care au soluționat cauza în apel. Omisiunea 

audierii inculpatului. Nerespectarea dreptului la apărare 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal 

Indice alfabetic: Drept procesual penal.  

Temei de drept: art. 431 rap. la art. 426 lit. a, b, d, e C.proc.pen. 

Faptul că persoana condamnată a decis să formuleze plângere penală 

împotriva magistraților judecători care au soluționat cauza sa în faza de judecată 

a apelului nu presupune ab initio că aceștia au devenit incompatibili în 

soluţionarea cauzei. În caz contrar s-ar permite persoanelor acuzate de comiterea 

unei infracțiuni să procedeze la alegerea judecătorului cauzei sale, prin folosirea, 

abuzivă chiar, a căii plângerilor penale formulate împotriva magistraţilor, aspect 

inadmisibil într-o societate democratică. Simplul fapt că persoana acuzată a 
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amenințat magistrații cauzei sale cu formularea unor plângeri penale şi chiar a 

procedat în acest sens, prin intermediul unor numeroase memorii depuse la 

dosar, nu presupune că judecătorii cauzei sale au devenit incompatibili. 

Pe durata procedurii din faţa instanţei de apel, contestatorul nu s-a 

prezentat în faţa instanţei, deşi a fost legal citat şi avea cunoştinţă de procesul 

penal care-l viza, dovadă fiind numeroasele memorii şi cereri trimise la dosarul 

cauzei, acesta nu era privat de libertate la momentul judecății şi nici nu a adus la 

cunoştinţa instanţei vreo împiedicare de a se prezenta în faţa instanţei de apel, 

prin urmare, faptul că judecata în apel a avut loc în lipsa sa a fost o opţiune 

personală a contestatorului. 

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

889/20.11.2020  

 

Prin Decizia penală nr. 671/22.09.2020 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi a fost 

respinsă cererea inculpatului X de repunere pe rol a cauzei. 

În baza art. 421 pct. 1 lit. a Cod de procedură penală, au fost admise apelurile 

formulate de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad și de către partea 

civilă Y împotriva sentinţei penale nr. 296/23.09.2019 pronunţată de Judecătoria Bârlad. 

În baza disp. art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul X, 

la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj judiciar prev. de 

art. 279 alin. 2 Cod penal rap. la art. 206 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Z). 

În baza disp. art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul X 

la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj judiciar prev. de 

art. 279 alin. 2 Cod penal rap. la art. 206 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Y). 

În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate mai sus 

în pedeapsa de 1 (unu) an închisoare la care s-a adăugat un spor de 4 (patru) luni reprezentând 

o treime din cealaltă pedeapsă de 1 (un) închisoare, în final inculpatul X urmând să execute 

pedeapsa principală rezultantă de 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare. 

Împotriva deciziei penale sus menționate, a formulat contestație în anulare 

condamnatul X, invocând, în esență: motivul prevăzut de art. 426 lit. b din Legea nr. 

135/2010, existând un caz de încetare a procesului penal, respectiv prescripţia răspunderii 

penale pentru cele 2 acuzaţii de ultraj judiciar comise în aprilie 2017; motivul prevăzut de art. 

426 lit. a din Legea nr. 135/2010, respectiv necitarea pentru termenul din data 08.09.2020, 

întrucât nu a existat semnătura sa de primire şi nici măcar a unuia dintre părinţi, pe care nici 

nu i-a împuternicit să semneze pentru el, iar în plus de asta nici nu locuia cu părinții. Astfel, 

nefiind citat pentru termenul din 08.09.2020, a apreciat că este o persoană condamnată în 

lipsă, conform art. 467 din Legea nr. 135/2010; motivul prevăzut de art. 426 lit. d) din Legea 

135/2010, respectiv incompatibilitatea judecătorilor A şi B, urmare a plângerii penale 

formulate împotriva acestora la Secţia pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiţie, cât şi a 

plângerii penale formulate de aceştia împotriva sa, în cauză fiind incident art. 64 lit. f) din 

Legea nr. 135/2010, existând o suspiciune rezonabilă de imparţialitate a judecătorilor; motivul 

prevăzut de art. 426 lit. e) din Legea 135/2010, întrucât nu s-a realizat audierea inculpatului, 

care era obligatorie; încălcarea art. 6 din CEDO şi art. 13 din CEDO, prin casarea unei 

hotărâri de achitare şi prin refuzul audierii celor 6 martori propuşi în apărare. 
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Prin Decizia penală nr. 889/20 noiembrie 2020 a Curții de Apel Iași a fost respinsă 

ca inadmisibilă în principiu contestaţia în anulare promovată de contestatorul X împotriva 

deciziei penale nr. 671/22.09.2020 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi. 

Curtea a reţinut că în ceea ce priveşte motivul nelegalei citări pentru 

termenul/08.09.2020, acest aspect a fost invocat şi în faţa instanţei de apel, prin cererea de 

repunere a cauzei pe rol, instanţa de apel răspunzând pe larg celor susținute de acesta. La 

rândul său, Curtea din analiza dosarului atașat a reţinut că persoana condamnată a fost legal 

citată pe parcursul procedurii finalizate cu condamnarea sa, pentru termenul de judecată din 

data de 14.07.2020, acesta semnând personal dovada de comunicare a citaţiei şi a unei adrese 

IML. Faptul că nu există vreun dubiu referitor la identitatea persoanei care a semnat rezultă 

din faptul că citaţia a fost înmânată prin intermediul unui agent de poliţie, contestatorul X 

fiind şi amendat contravenţional de agent pentru cele consemnate pe dovada de citare. 

Prin urmare, din moment ce contestatorului i s-a înmânat legal citaţia pentru un termen 

de judecată, personal, acesta a primit termen în cunoştinţă şi nu a mai fost citat pentru 

termenele ulterioare, judecata în faţa instanţei de apel nefiind întreruptă pentru vreun motiv 

care să impună revenirea cu procedura de citare a inculpatului până la momentul dezbaterilor 

din data de 08.09.2020. 

Cât priveşte motivul prev. de art. 426 alin. 1 lit. b C.proc.pen. privind intervenirea 

prescripţiei răspunderii penale, a constatat Curtea că şi acest aspect a fost invocat de 

contestator în apărarea sa în faţa instanţei de apel, fiind motivat şi respins de instanţa de apel. 

Or, potrivit deciziei nr. 10/2017 a ÎCCJ pronunţată în dezlegarea unei chestiuni de drept, 

decizie obligatorie pentru instanţe, în interpretarea dispoziţiilor art. 426 lit. b) din Codul de 

procedură penală, instanţa care soluţionează contestaţia în anulare nu poate reanaliza o cauză 

de încetare a procesului penal, în cazul în care instanţa de apel a dezbătut şi a analizat 

incidenţa cauzei de încetare a procesului penal. Prin urmare, având în vedere că în faţa 

instanţei de apel contestatorul condamnat a invocat chestiunea prescripţiei răspunderii penale 

pentru infracţiunile ce constituiau obiectul judecății, iar instanţa de apel a răspuns motivat 

acestui aspect, inclusiv din perspectiva efectelor deciziei Curții Constituționale nr. 297/2018, 

instanţa investită cu soluţionarea contestației de faţă nu ar mai putea proceda la reanalizarea 

apărării invocate fără încălcarea autorității de lucru judecat a deciziei penale 671/2020 din 

22.09.2020 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul penal nr. 4696/189/2017. 

Cât priveşte situația de incompatibilitate în care judecătorii care au pronunţat decizia 

din apel s-ar fi aflat, a reţinut Curtea că, pentru motivul că cei doi judecători din compunerea 

completului de apel ar fi formulat plângere împotriva sa, contestatorul condamnat a uzat de 

calea cererii de recuzare, cerere care i-a fost respinsă ca nefondată prin încheierea din data de 

18.06.2020. 

Pe de altă parte, susținerea de la acest moment a contestatorului că referitor la 

activitatea completului de apel a formulat plângere penală la Secţia pentru investigarea 

infracţiunilor din justiţie din cadrul PÎCCJ, nu poate determina nelegalitatea deciziei din apel. 

A reţinut Curtea că, pe de o parte, din actele dosarului de apel rezultă doar faptul că 

instanţa de apel a înaintat o serie de înscrisuri procurorului, rămânând la aprecierea acestuia 

dacă se va sesiza din oficiu privind activitatea persoanei condamnate sau nu. Judecătorii nu au 

făcut vreo apreciere privind activitatea numitului X, context în care nu se poate reţine că 

aceştia şi-ar fi exprimat în vreun fel opinia referitor la vinovăţia acestuia. Oricum, sesizarea 

făcută şi obiectul cauzei aflate la acel moment în faza de apel priveau chestiuni diferite. 
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Pe de altă parte, faptul că persoana condamnată a decis să formuleze plângere penală 

împotriva magistraţilor judecători care au soluţionat cauza sa în faza de judecată a apelului nu 

presupune ab initio că aceștia au devenit incompatibili în soluţionarea cauzei. În caz contrar s-

ar permite persoanelor acuzate de comiterea unei infracțiuni să procedeze la alegerea 

judecătorului cauzei sale, prin folosirea, abuzivă chiar, a căii plângerilor penale formulate 

împotriva magistraţilor, aspect inadmisibil într-o societate democratică. Simplul fapt că 

persoana acuzată a amenințat magistrații cauzei sale cu formularea unor plângeri penale şi 

chiar a procedat în acest sens, prin intermediul unor numeroase memorii depuse la dosar, nu 

presupune că judecătorii cauzei sale au devenit incompatibili, pentru raţiuni anterior redate. 

Cât priveşte motivul referitor la lipsa audierii sale de către instanţa de apel, a reţinut 

Curtea că persoana condamnată a fost legal citată pe durata procedurii din faţa instanţei de 

apel, că nu era privat de libertate la momentul judecății şi nici nu a adus la cunoştinţa instanţei 

vreo împiedicare de a se prezenta în faţa instanţei de apel. Prin urmare, faptul că judecata în 

apel a avut loc în lipsa sa a fost o opţiune personală a contestatorului. Pe durata judecăţii în 

apel în dosarul XXXX/189/2017, persoana acuzată X nu s-a prezentat în faţa instanţei, deşi a 

fost legal citat şi avea cunoştinţă de procesul penal care-l viza, dovadă fiind numeroasele 

memorii şi cereri trimise la dosarul cauzei. În acest context, se prezumă că acesta a renunțat la 

dreptul său de a fi audiat de instanţa de control judiciar, mai ales că pe numele inculpatului au 

fost inițial emise mai multe mandate de aducere iar conform proceselor verbale de punere în 

executare, atunci când inculpatul a fost identificat pentru aducere în faţa instanţei, a opus 

reprezentanților organelor de ordine publică concedii medicale pentru a invoca lipsa sa din 

faţa instanţei. 

Din actele dosarului rezultă că persoana condamnată s-a prezentat la sediul instanţei 

pe durata procedurii din apel, procedând la studierea dosarului şi efectuarea de fotografii după 

actele din dosar, acesta refuzând însă să se prezinte în faţa completului de judecată investit cu 

soluţionarea cauzei, în ședință publică. 

 

3. Apel. Soluţionarea acţiunii civile. Calculul prejudiciului silvic 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal.  

Indice alfabetic: Drept procesual penal.  

Temei de drept: art. 2 alin. 1 din OUG nr. 85/2006, art. 25 alin. (4) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 

forestier naţional 

Prejudiciul adus fondului forestier naţional prin fapte care constituie 

infracţiuni sau contravenţii se stabilește prin însumarea valorii pagubei produse 

pădurii cu valoarea funcţiilor pădurii nerealizate. 

Potrivit dispoziţiilor OUG nr. 85/2006, valoarea despăgubirilor pentru 

pagubele forestiere se stabilește prin înmulțirea factorului „k” specific, prevăzut în 

anexele nr. 1 - 3, cu valoarea medie a unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. 

Valoarea factorului „k” se folosește corespunzător categoriei de diametre în care se 

încadrează diametrul determinat pentru arborele afectat/prejudiciat/tăiat şi pentru 

specia sau grupa de specii a acestuia. 

Prin urmare, este reglementată o modalitate specifică de stabilire a 

prejudiciului, care uzitează de indicatori specifici materiei silvice, precum 
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factorul „k”, care se diferențiază în funcție de diametrul arborilor tăiați şi specia 

arborilor tăiaţi, variabilă în funcţie de care se calculează paguba efectivă adusă 

fondului forestier naţional. 

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

995/22.12.2020 

 

Prin sentinţa penală nr. 191/28.09.2020 pronunțată de Judecătoria Huşi s-a dispus 

aplicarea față de inculpatul X a unei pedepse de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii 

de tăiere ilegală de arbori săvârșită în forma participației improprii, prev. de art. 52 al. 3 Cod 

penal, rap. la art. 107 al. 1 lit. a din Legea 46/2008, precum şi amânarea aplicării pedepsei 

închisorii  pe un termen de supraveghere de 2 ani.  

Pe latură civilă, a fost admisă acţiunea civilă formulată de partea civilă DSV-OSH şi 

obligat inculpatul să achite acesteia suma de 2056,7 lei reprezentând prejudiciu nerecuperat. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că la data de 

07.11.2018, pe timp de zi, cu intenție, inculpatul X l-a determinat pe numitul Y să taie cu 

ajutorul unei drujbe un număr de 7 arbori nemarcați, cu o valoare totală de 2056,7 lei, și un 

volum de 3,250 mc, din pădurea proprietatea sa, din punctul V. 

În ceea ce privește modalitatea de calcul a prejudiciului, contestată de inculpat, 

instanța a reţinut că modalitatea de evaluare a rezultatului infracțiunii prevăzute de art. 107 

este diferită de cea de evaluare a rezultatului infracțiunii prev. de art. 109 din Legea nr. 

46/2008, în primul caz fiind determinat de valoarea prejudiciului stabilit în conformitate cu 

dispozițiile legii speciale, în cel de-al doilea caz fiind determinat exclusiv de contravaloarea 

materialului lemnos.  

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel inculpatul X, susţinând, între altele, că 

prejudiciul cuantificat de instanță, în sumă de 2.056,7 lei este rodul unei erori matematice, 

avându-şi izvorul în adresa nr. 20201/6.03.2019, emisă de OSH, din care rezultă că volumul 

total de 5,567 mc a fost reţinut, urmare a acţiunii sale pretins ilegale, un volum de 3,250 mc 

lemn de foc diverse tării, material lemnos care se găsește în custodia cantonului Silvic V, în 

gestiunea pădurarului. A susținut că această eroare a fost constatată şi de instanţa de fond care 

a solicitat clarificări de la partea civilă care a arătat că de fapt este vorba de 7 arbori tăiaţi 

ilegal, cu un volum de 3,250 mc şi nu se constituie parte civilă. 

A conchis inculpatul că valoarea reală a cantităţii de lemn tăiată ilegal este 533 lei 

(3,250 mc x 164 lei/mc), preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data 

comiterii faptei fiind 164 lei, astfel că valoarea prejudiciului este mai mică decât de 5 ori 

preţul mediu, prin urmare se constată că nu se realizează conținutul constitutiv al infracţiunii 

prev. de art. 107 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 46/2008, situație care ar impune achitarea 

inculpatului. 

Prin Decizia nr. 995/2020 din 22 decembrie 2020 a Curții de Apel Iași a fost 

respins ca nefondat apelul, reţinându-se că raționamentul apărării pornește de la o premisă 

falsă a modalității de cuantificare a prejudiciului produs prin săvârșirea infracţiunii, întrucât, 

aşa cum rezultă din coroborarea dispoziţiilor relevante din Legea nr. 46/2008 şi OUG nr. 

85/2006, prejudiciul adus fondului forestier naţional prin fapte care constituie infracţiuni sau 

contravenţii se stabilește prin însumarea valorii pagubei produse pădurii cu valoarea funcţiilor 

pădurii nerealizate. 



8 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din OUG nr. 85/2006, evaluarea pagubelor se 

realizează în mod unitar, indiferent de: natura proprietății; proprietar; modul în care acestea au 

fost produse, iar în conformitate cu alin. 3, valoarea despăgubirilor pentru pagubele prevăzute 

în prezenta ordonanță de urgenţă se stabilește prin înmulțirea factorului „k” specific, prevăzut 

în anexele nr. 1 - 3, cu valoarea medie a unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, stabilită 

în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind 

reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit art. 3 alin. 2 din acelaşi act normativ, valoarea factorului „k” se folosește 

corespunzător categoriei de diametre în care se încadrează diametrul determinat pentru 

arborele afectat/prejudiciat/tăiat şi pentru specia sau grupa de specii a acestuia. 

Prin urmare, este reglementată o modalitate specifică de stabilire a prejudiciului, care 

uzitează de indicatori specifici materiei silvice, precum factorul ,,k”, care se diferenţiază în 

funcţie de diametrul arborilor tăiaţi şi specia arborilor tăiaţi, variabilă în funcţie de care se 

calculează paguba efectivă adusă fondului forestier naţional. 

Analizând înscrisul întocmit de OSH, Curtea a reţinut că rezultă că paguba adusă 

fondului forestier naţional a fost corect cuantificată, prin aplicarea criteriilor legale de 

determinare, astfel că nu pot fi primite criticile inculpatului referitoare la existența unei erori 

matematice de calcul. 

Argumentarea primei instanțe cu privire la latura civilă antamează acelaşi principiu 

sui-generis al noțiunii de prejudiciu în materia analizată, cu referire punctuală la dispozițiile 

legale incidente, considerentele prezentate fiind elocvente pentru înțelegerea modului specific 

de stabilire a prejudiciului. 

 

4. Contestaţie la executare. Recurs compensatoriu 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal 

Indice alfabetic: Drept procesual penal.  

Temei de drept: art. 55
1
 din Legea nr. 254/2013, art. 599 - art. 598 alin. (1) lit. d)  din  

Codul de  procedură penală, Decizia nr. 8/2019 a Înaltei Curți de Casație si Justiție 

 

În raport cu dispozițiile Deciziei nr. 8/2019 a Înaltei Curți de Casație și 

Justiție, acordarea zilelor compensatorii în baza art. 55 indice 1 din Legea nr. 

254/2013, pe calea contestației la executare întemeiate pe dispozițiile art. 598 

alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, poate fi cerută de către persoana 

privată de libertate pentru restul de pedeapsă rezultat dintr-o condamnare 

anterioară și care se regăsește în pedeapsa în a cărei executare se află persoana 

privată de libertate; acest remediu nu este însă aplicabil în situaţia în care în 

prezent petentul se află în executarea unei pedepse care nu include vreun rest de 

pedeapsă (rezultat din condamnarea anterioară suferită), neexistând o 

condamnare anterioară la pedeapsa închisorii din care să fi rezultat vreun rest de 

pedeapsă, care (rest de pedeapsă) să se regăsească în pedeapsa privativă de 

libertate în executarea căreia se află în prezent petentul. 

 

javascript:OpenDocumentView(78904,%201458648);
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Curtea de Apel Iași, Secția penală și pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 

83/19.11.2020  

 

Prin sentința penală nr. 797/16.10.2020, pronunțată de Tribunalul Iași a fost respinsă 

ca nefondată contestația la executare formulată de X. 

Pentru a pronunța această soluţie, instanţa de fond a avut în vedere că persoana 

condamnată X a solicitat aplicarea dispoziţiilor (mai favorabile) ale Legii nr. 169/2017, 

solicitând recalcularea zilelor câștigate, de la momentul arestării sale şi până la momentul 

abrogării Legii nr. 169/2017, în baza „recursului compensatoriu”, deducerea din pedeapsa cu 

închisoarea în executarea căreia se află în prezent – prin calcularea zilelor câștigate, conform 

art. 55 indice 1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative 

de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, modificată prin Legea nr. 

169/2017 – perioadei începând cu data arestării sale până la momentul abrogării dispoziţiilor 

Legii nr. 169/2017 (petentul solicită aplicarea dispozițiilor legale privind „recursul 

compensatoriu”). 

Instanţa a reținut că acesta execută în Penitenciarul Iași o pedeapsă de 25 ani 

închisoare, ce i-a fost aplicată prin sentința penală nr. 757/NCPP/4.08.2016 a Tribunalului 

Iași, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 183/06.03.2017 a Curții de Apel Iași pentru 

săvârșirea infracțiunii de „omor calificat”, iar din fișa de cazier judiciar a petentului rezultă că 

acesta a mai suferit anterior o condamnare, pentru un concurs de infracțiuni intenţionate, la 

pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub 

supraveghere. 

A mai reţinut prima instanţă că prin Decizia nr. 8/2019 a Înaltei Curți de Casație și 

Justiție, s-a stabilit că cererea prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea 

zilelor compensatorii in baza art. 55 indice 1 din Legea nr. 254/2013 pentru restul de pedeapsă 

rezultat dintr-o condamnare anterioară și care se regăsește în pedeapsa în a cărei executare se 

află este dată în competența de soluționare a instanței de executare sau a instanței în a cărei 

circumscripție se află locul de deținere, pe calea contestației la executare întemeiate pe 

dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală. 

A constatat însă instanța că acordarea zilelor compensatorii in baza art. 55 indice 1 din 

Legea nr. 254/2013, pe calea contestației la executare, poate fi cerută de către persoana 

privată de libertate pentru restul de pedeapsă rezultat dintr-o condamnare anterioară și care se 

regăsește în pedeapsa în a cărei executare se află persoana privată de libertate - așa cum s-a 

statuat prin Decizia nr. 8/2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul competent să 

judece recursul în interesul legii. 

Or, raportat la speța concretă, instanța a constatat că petentul X a suferit o condamnare 

anterioară la pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei 

sub supraveghere, dar la momentul de faţă petentul se află în executarea pedepsei de 25 ani 

închisoare, pedeapsă care nu include vreun rest de pedeapsă (rezultat din condamnarea 

anterioară suferită),  astfel încât nu există o condamnare anterioară la pedeapsa închisorii din 

care să fi rezultat vreun rest de pedeapsă, care (rest de pedeapsă) să se regăsească în pedeapsa 

privativă de libertate în executarea căreia se află în prezent petentul. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie condamnatul X în motivare 

solicitând clemenţă instanţei în legătură cu mandatul său de executare, deoarece este bătrân şi 

bolnav şi o micșorare a pedepsei, ca o gură de aer, ar fi ca o încurajare de a merge înainte. 
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Prin Decizia penală nr. 83/2020 din 19 noiembrie 2020 a Curții de Apel Iași a fost 

respinsă contestaţia, reţinându-se că evaluarea situaţiei juridice execuţionale a petentului pune 

în evidenţă împrejurarea că acesta execută în Penitenciarul Iași o pedeapsă de 25 ani 

închisoare, ce i-a fost aplicată prin sentința penală nr. 757/NCPP/4.08.2016 a Tribunalului 

Iași, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 183/6.03.2017 a Curții de Apel Iași, pentru 

săvârșirea infracțiunii de „omor calificat”. 

Din fișa de cazier judiciar a petentului rezultă că acesta a mai suferit anterior o 

condamnare, pentru un concurs de infracţiuni intenţionate, la pedeapsa rezultantă de 3 ani 

închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 

În raport cu situaţia sa juridică execuţională şi cu dispoziţiile Deciziei nr. 8/2019 a 

Înaltei Curți de Casație și Justiție, se constată că acordarea zilelor compensatorii în baza art. 

55 indice 1 din Legea nr. 254/2013, pe calea contestației la executare întemeiate pe 

dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, poate fi cerută de către 

persoana privată de libertate pentru restul de pedeapsă rezultat dintr-o condamnare anterioară 

și care se regăsește în pedeapsa în a cărei executare se află persoana privată de libertate – așa 

cum s-a statuat prin Decizia nr. 8/2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul 

competent să judece recursul în interesul legii. 

Or, raportat la speța concretă, rezultă că petentul X a suferit o condamnare (anterioară 

celei pe care o execută în prezent), la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, cu suspendarea 

executării pedepsei sub supraveghere, însă în prezent petentul se află în executarea pedepsei 

de 25 ani închisoare (aplicată acestuia prin sentința penală nr. 757/NCPP/4.08.2016 a 

Tribunalului Iași, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 183/6.03.2017 a Curții de Apel 

Iași), pedeapsă care nu include vreun rest de pedeapsă (rezultat din condamnarea anterioară 

suferită), astfel încât se constată că nu este incidentă decizia precitată, neexistând o 

condamnare anterioară la pedeapsa închisorii din care să fi rezultat vreun rest de pedeapsă, 

care (rest de pedeapsă) să se regăsească în pedeapsa privativă de libertate în executarea căreia 

se află în prezent petentul, condiții în care cererea de „contestație la executare” formulată de 

către petent, prin care acesta a solicitat acordarea zilelor compensatorii in baza art. 55 indice 1 

din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, modificată prin Legea nr. 169/2017, 

nu este fondată, astfel că în mod corect prima instanţă a respins-o.  

 

5. Apel penal. Schimbarea încadrării juridice a faptei fără punerea în discuție 

contradictorie. Trimitere spre rejudecare 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal 

Indice alfabetic: Drept procesual penal  

Temei de drept: art. 386 al. 1 C.pr.pen., Decizia CCR nr. 250/16.04.2019  

 

Reţinerea de către instanţă a unei alte încadrări juridice decât cea dată în 

actul de sesizare implică obligativitatea punerii în discuția contradictorie a 

părților şi dispoziția asupra acesteia să fie făcută în cursul sau la sfârșitul 

cercetării judecătorești, dar nu prin hotărârea care rezolvă fondul. 

Prin maniera de desfășurare a procedurii, respectiv nepronunţarea cu 

privire la schimbarea încadrării juridice date faptei prin actul de sesizare printr-

o hotărâre judecătorească care nu soluţionează fondul cauzei, s-a antamat 

încălcarea dreptului la un proces echitabil, instanţa fiind obligată se statueze 

asupra temeiniciei unei acuzaţii penale determinate aduse inculpatului prin actul 



11 

 

de sesizare, acuzaţie în raport de care acesta şi-a construit apărarea de la 

momentul notificării oficiale cu privire la aceasta; încălcarea decurgând din lipsa 

cercetării judecătoreşti în raport de o anumită faptă reţinută în sarcina 

inculpatului prin actul de sesizare este asimilată unui veritabil motiv de nulitate 

care face imposibilă continuarea judecării cauzei de către instanţa de control 

jurisdicțional. 

 

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

736/6.10.2020  

 

Prin sentinţa penală nr. 141/12.05.2020, pronunţată de Judecătoria Bârlad în dosarul 

nr. 433/189/2020, s-a dispus condamnarea inculpatului X: 

- la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, în 

formă continuată – 9 acte materiale, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 2 

lit. b C.p.,raportat la art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., 

- la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de 

operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată – 5 acte materiale, prev. de art. 

250 alin. 1 C.p., raportat la art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 1,2 şi 10 C.pr.pen. 

În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen. au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului 

în pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de o treime din 

cealaltă pedeapsă stabilită (1 an şi 6 luni), respectiv un spor de 6 luni închisoare, rezultând 

pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că în perioada 

26.10.2019 - 14.11.2019 inculpatul a sustras, pe timp de noapte, prin escaladare, prin folosirea 

fără drept a unei chei adevărate, prin violare de domiciliu sau sediu profesional, în baza uni 

rezoluţii infracţionale unice, bani şi bunuri, de la persoanele vătămate A, B şi SC Y SRL), 

faptă care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă 

continuată, prev. de art. 228 alin. l, art. 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b din Cod penal, cu 

aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod penal, (şase acte materiale ). 

De asemenea, s-a reţinut că în noaptea de 02.11.2019 şi în ziua de 04.11.2019 

inculpatul a folosit cardurile persoanei vătămate B pentru a efectua o plată on-line la pariuri 

sportive U şi pentru a plăti prin contactless WI-FI, cumpărăturile efectuate, faptă care 

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod 

fraudulos, în formă continuată, faptă prev. de art. 250 alin. l din Cod penal, (două acte 

materiale). 

În sfârşit, s-a reţinut că în zilele de 26.11.2019, 29.11.2019 şi 02.12.2019 inculpatul a 

sustras cantitatea de 744 litri combustibil de la SRD, folosind dispozitive electronice de plată 

sustrase de pe maşinile proprietate ale persoanei vătămate SC Y SRL, iar costurile au fost 

suportate de către această societate, fapte care întrunesc elementele constitutive ale 

infracţiunilor de furt calificat în formă continuată (trei acte materiale) și de efectuare de 

operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, faptă prev. de art. 250 alin. l din 

Cod penal (trei acte materiale). 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel Ministerul Public - Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Bârlad, criticând-o, între altele, pentru motivul că deşi, aşa cum rezultă din 
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rechizitoriu, instanţa a fost investită cu judecarea a două infracțiuni de furt calificat în formă 

continuată şi două infracțiuni de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă 

continuată, toate cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., 

condamnarea priveşte o infracţiune de furt calificat, în formă continuată - 9 acte materiale şi o 

infracţiune de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată – 5 

acte materiale, fără a exista o schimbarea de încadrare juridică a faptelor cu care instanţa a 

fost investită. Din analizarea atât a considerentelor, cât şi a dispozitivului hotărârii 

judecătorești apelate, se constată că nu există o dispoziție de schimbare a încadrării juridice, 

materializată într-o încheiere de şedinţă, în acord cu dispoziţiile Deciziei CCR nr. 

250/16.04.2019 care a statuat, în considerente că dispoziţiile (...) sunt constituţionale în 

măsura în care instanţa de judecată se pronunţă cu privire la schimbarea încadrării juridice 

date faptei prin actul de sesizare (s.n.) printr-o hotărâre judecătorească care nu soluţionează 

fondul cauzei. 

Prin decizia nr. 736/2020 din 6 octombrie 2020 a Curții de Apel Iași s-a dispus 

admiterea apelului şi trimiterea cauzei Judecătoriei Bârlad spre rejudecare, reţinându-se că 

deşi instanţa a fost investită cu judecarea a două infracţiuni de furt calificat, fiecare în formă 

continuată şi două infracţiuni de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fiecare 

în formă continuată, toate cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 

C.pen., soluția de condamnarea priveşte o infracţiune de furt calificat, în formă continuată – 9 

acte materiale şi o infracţiune de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă 

continuată – 5 acte materiale, fără a exista o dispoziție de schimbare a încadrării juridice a 

faptelor cu care instanţa a fost investită. 

Este adevărat că se poate reţine de către instanţă o altă încadrare juridică decât cea 

dată în actul de sesizare, dar aceasta implică obligativitatea punerii în discuţia contradictorie a 

părţilor şi dispoziţia asupra acesteia să fie făcută în cursul sau la sfârşitul cercetării 

judecătorești, dar nu prin hotărârea care rezolvă fondul. 

Legea procesual penală prevede că, în faţa primei instanţe, această schimbare nu poate 

avea loc decât în anumite condiţii, prevăzute de art. 386 C.pr.pen., a căror îndeplinire 

constituie o garanţie atât a respectării dreptului de apărare al părţilor, în primul rând al 

inculpatului, cât şi a soluţionării corecte a cauzei: 

Astfel, dacă în cursul judecății se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul 

de sesizare urmează a fi schimbată, instanţa este obligată să pună în discuție noua încadrare, 

aceasta constituind stabilirea temeiului juridic al răspunderii penale şi, totodată, a felului şi a 

limitelor pedepsei aplicabile. 

Potrivit dispozițiilor art. 386 alin. 1 C.pr.pen. dacă în cursul judecății se consideră că 

încadrarea juridică dată faptei urmează a fi schimbată, instanţa este obligată să atragă atenţia 

inculpatului, în vederea respectării şi garantării dreptului la apărare, că are posibilitatea să 

ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau eventual amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti apărarea. 

Or, din analizarea atât a considerentelor, cât şi a dispozitivului hotărârii judecătoreşti 

apelate, se constată că nu există o dispoziţie de schimbare a încadrării juridice, materializată 

într-o încheiere de şedinţă, în acord cu dispoziţiile Deciziei CCR nr. 250/16.04.2019 care a 

statuat, în considerente că dispoziţiile (...) sunt constituţionale în măsura în care instanţa de 

judecată se pronunţă cu privire la schimbarea încadrării juridice date faptei prin actul de 

sesizare (s.n.) printr-o hotărâre judecătorească care nu soluţionează fondul cauzei. 

Constatând că prin maniera de desfășurare a procedurii, s-a antamat încălcarea 

dreptului la un proces echitabil, faţă de importanţa deosebită a obiectului judecăţii, inclusiv 
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din perspectiva respectării dreptului părților la un proces echitabil, în componenta sa vizând 

dreptul la apărare, instanţa fiind obligată se statueze asupra temeiniciei unei acuzaţii penale 

determinate aduse inculpatului prin actul de sesizare, acuzaţie în raport de care acesta şi-a 

construit apărarea de la momentul notificării oficiale cu privire la aceasta, legiuitorul a 

prevăzut soluţia trimiterii cauzei spre rejudecare, asimilând încălcarea decurgând din lipsa 

cercetării judecătoreşti în raport de o anumită faptă reţinută în sarcina inculpatului prin actul 

de sesizare unui veritabil motiv de nulitate care face imposibilă continuarea judecării cauzei 

de către instanţa de control jurisdicțional, fiind necesară, tocmai pentru respectarea şi 

valorificarea adecvată a dreptului la apărare şi la dublul grad de jurisdicţie, rejudecarea cauzei 

de către prima instanţă. 

 

6. Apel penal. Încetarea procesului penal. Retragerea plângerii prealabile. 

Împăcarea părţilor. Trimiterea cauzei spre rejudecare  

 

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

penal 

Indice alfabetic: Drept penal. Drept procesual penal.  

Temei de drept: art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. g C.pr.pen., art. 228 

alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b C.pen. 

 

Dispunând în mod nelegal încetarea procesului penal, nefiind îndeplinite 

condiţiile prevăzute de lege pentru încetarea procesului penal, fie pentru că a 

intervenit retragerea plângerii şi nu împăcarea părţilor, fie pentru ca intenţia de 

împăcare nu a fost concretizată în mod legal ca manifestare bilaterală de voinţă, 

practic, se poate susţine că prima instanţă nu s-a pronunţat asupra unor fapte 

reţinute în sarcina inculpatului, lipsind realmente judecata în privinţa acestor 

fapte, pe un temei fals, respectiv cel al existenţei unui impediment legal pentru 

exercitarea acţiunii penale.  

Curtea nu ar putea ea însăşi să se pronunţe pentru prima şi ultima dată 

(decizia sa fiind definitivă) asupra unor fapte determinate imputate inculpatului, 

în lipsa unei cercetări judecătoreşti în primă instanţa, fără a nesocoti dreptul 

inculpatului la un proces echitabil şi la dublul grad de jurisdicţie, astfel că se 

impune, odată cu admiterea apelului formulat de procuror, desfiinţarea în 

integralitate a sentinţei penale apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la 

Judecătoria Bârlad, procesul penal fiind reluat de la momentul debutului 

cercetării judecătoreşti în primă instanţă. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală și pentru cauze cu minori, Decizia nr. 1000/22.12.2020 

 

Prin sentinţa penală nr. 264/1.09.2020 pronunţată de Judecătoria Bârlad s-a 

hotărât, între altele, încetarea procesului penal faţă de inculpatul X, pentru săvârşirea 

infracţiunii de furt calificat în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. 
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1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b C.pen, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., ca urmare a 

faptului că acţiunea penală pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată deoarece a intervenit 

împăcarea cu persoanele vătămate biroul notarial, A şi B. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a avut în vedere că înainte de 

citirea actului de sesizare, între inculpatul X şi persoanele vătămate biroul notarial, A şi B a 

intervenit împăcarea, la dosar existând declaraţiile notariale ale acestor persoane vătămate, din 

care rezultă că s-au împăcat cu inculpatul, iar inculpatul a fost audiat în acest sens. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel, Ministerul Public – Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Bîrlad, invocând, între altele că instanţa de judecată a dispus în mod 

nelegal încetarea procesului penal faţă de inculpatul X pentru săvârşirea infracţiunii de furt 

calificat în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. 

b, lit. d, alin. 2 lit. b C.pen. (act material din data de 02.01.2020 – persoană vătămată biroul 

notarial precum şi act material din data de 14.01.2020 - persoană vătămată B), nefiind 

îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru încetarea procesului penal, la dosarul cauzei, 

persoana vătămată biroul notarial depunând la dosar Declaraţie autentificată sub nr. 1492 de 

la data de 19.03.2020 prin care a arătat că înţelege să-şi retragă plângerea prealabilă formulată 

şi încetarea procesului penal potrivit art. 17 alin. 2 coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. g din C.pen. 

privind pe inculpatul X. De asemenea, prin Declaraţia autentificată sub nr. 1442 de la data de 

16.03.2020, persoana vătămată B a arătat că înţelege să-şi retragă plângerea prealabilă 

formulată şi încetarea procesului penal potrivit art. 17 alin. 2 coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. g 

C.proc.pen. privind pe inculpatul X, dar cu toate acestea, instanţa de judecată a valorificat 

manifestarea de voinţă a persoanelor vătămate, ca fiind o împăcare, deşi declaraţiile acestora 

se referă la retragerea plângerilor prealabile faţă de infracţiunea de furt calificat săvârşită de 

inculpatul X, iar pentru infracţiunea pentru care este trimis în judecată retragerea plângerii nu 

produce nici un efect, în condiţiile în care cele două instituţii au urmări diferite atât în ceea ce 

priveşte atât latura civilă. 

Prin Decizia nr. 1000/22.12.2020 a Curții de Apel Iași, s-a admis apelul formulat de 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, dispunându-se rejudecarea 

cauzei de către instanţa Judecătoriei Bârlad, procesul penal fiind reluat de la momentul 

debutului cercetării judecătoreşti în primă instanţă. 

A reţinut Curtea că din analiza actelor şi lucrărilor dosarului rezultă fără echivoc faptul 

că la dosarul cauzei, persoana vătămată biroul notarial a depus la dosar Declaraţie 

autentificată sub nr. 1492 de la data de 19.03.2020 prin care a arătat că înţelege să îşi retragă 

plângerea prealabilă formulată şi încetarea procesului penal potrivit art. 17 alin. 2 coroborat 

cu art. 16 alin. 1 lit. g din C.pen. privind pe inculpatul X. 

De asemenea, prin Declaraţia autentificată sub nr. 1442/16.03.2020, persoana 

vătămată B a arătat că înţelege să îşi retragă plângerea prealabilă formulată şi încetarea 

procesului penal potrivit art. 17 alin. 2 coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. g C.proc.pen. privind pe 

inculpatul X. 

Mai mult, prin Declaraţia autentificată sub nr. 144/19.06.2020, persoana vătămată A a 

arătat că doreşte să se împace cu numitul X, fără ca intenţia acesteia de împăcare, sugerată 

prin expresia ,,doresc”, să poată fi concretizată în mod legal, inclusiv prin luarea unei 

declaraţii concomitente sau succesive, dar în faţa aceluiaşi organ, din partea inculpatului, 

împăcarea fiind o manifestare bilaterală de voinţă, personală, explicită, totală (atât cu privire 

la latura penală, cât şi la latura civilă a cauzei), necondiţionată, definitivă pentru a putea stinge 

acţiunea penală. 
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Rezultă, aşadar, că instanţa de judecată a dispus în mod nelegal încetarea procesului 

penal faţă de inculpatul X pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, 

faptă prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b, lit. d, alin. 2 lit. b C.pen. 

(act material din data de 02.01.2020 – persoană vătămată biroul notarial, act material din 

08.01.2020 – persoană vătămată A, precum şi act material din data de 11.01.2020 – persoană 

vătămată B), nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru încetarea procesului penal, 

fie pentru că a intervenit retragerea plângerii şi nu împăcarea părţilor, fie pentru ca intenţia de 

împăcare nu a fost concretizată în mod legal ca manifestare bilaterală de voinţă. 

A mai reţinut Curtea că, procedând în maniera arătată, dispunând în mod nelegal 

încetarea procesului penal pentru infracţiunile menţionate, practic, se poate susţine că prima 

instanţă nu s-a pronunţat asupra unor fapte reţinute în sarcina inculpatului, lipsind realmente 

judecata în privinţa acestor fapte, pe un temei fals, respectiv cel al existenţei unui impediment 

legal pentru exercitarea acţiunii penale.  

Mai mult, nici în faza apelului, deşi Curtea a acordat un termen pentru lămurirea 

aspectului voinţei reale a părţilor, date fiind deficienţele declaraţiilor de retragere/împăcare 

analizate mai sus, apărarea inculpatului X sugerând depunerea unui ,,supliment de declaraţie 

autentică”, în măsură să clarifice problema în discuţie, nu s-au înlăturat aceste vicii, 

dimpotrivă la ultimul termen de judecată în apel din data de 15.12.2020, acelaşi apărător 

depunând o declaraţie autentificată a persoanei vătămate  B datată 14.012.2020 (prin urmare 

un act unilateral de voinţă), prin care acesta înţelege să-şi „retragă plângerea prealabilă” 

formulată împotriva lui X. 

Constatând că, în raport de considerentele expuse, nu sunt incidente dispoziţiile art. 16 

alin. 1 lit. g Cod procedură penală, acţiunea penală în raport de faptele menţionate neputând fi 

considerată stinsă, şi totodată, faţă de importanţa deosebită a obiectului judecăţii, inclusiv din 

perspectiva respectării dreptului inculpatului la un proces echitabil, în componenta sa vizând 

dreptul la apărare, instanţa fiind obligată se statueze asupra temeiniciei unei acuzaţii penale 

determinate aduse inculpatului prin actul de sesizare, acuzaţie în raport de care acesta şi-a 

construit apărarea de la momentul notificării oficiale cu privire la aceasta, legiuitorul a 

prevăzut soluţia trimiterii cauzei spre rejudecare, asimilând încălcarea decurgând din lipsa 

cercetării judecătoreşti în raport de o anumită faptă reţinută în sarcina inculpatului prin actul 

de sesizare unui veritabil motiv de nulitate care face imposibilă continuarea judecării cauzei 

de către instanţa de control jurisdicțional, fiind necesară, tocmai pentru respectarea şi 

valorificarea adecvată a dreptului la apărare şi la dublul grad de jurisdicţie, rejudecarea cauzei 

de către prima instanţă. 

Curtea a considerat că nu ar putea ea însăşi să se pronunţe pentru prima şi ultima dată 

(decizia sa fiind definitivă) asupra unor fapte determinate imputate inculpatului, în lipsa unei 

cercetări judecătoreşti în primă instanţa, fără a nesocoti dreptul inculpatului la un proces 

echitabil şi la dublul grad de jurisdicţie, astfel că se impune, odată cu admiterea apelului 

formulat de procuror, desfiinţarea în integralitate a sentinţei penale apelate şi trimiterea cauzei 

spre rejudecare la Judecătoria Bârlad, procesul penal fiind reluat de la momentul debutului 

cercetării judecătoreşti în primă instanţă. 

 

7. Apel penal. Ne bis in idem. Recunoașterea pe cale incidentală a hotărârilor 

străine 
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Temei de drept: art. 147 alin. (2) și (4), art. 142 din Legea nr.302/2004 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal.  

Indice alfabetic: Drept procesual penal.  

 

Potrivit art. 6 C.proc.pen. şi art. 4 din Protocolul adițional nr. 7 al CEDO, 

nicio persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârșirea unei 

infracțiuni atunci când față de acea persoană s-a pronunțat anterior o hotărâre 

penală definitivă cu privire la aceeași faptă, chiar și sub altă încadrare juridică. 

Nu se poate susține prejudicierea părţii civile prin imposibilitatea 

recuperării integrale a prejudiciului, urmare a soluției de încetare a procesului 

penal ca efect al aplicării principiului ne bis in idem, un principiul fundamental  

al ordinii de drept în România, întrucât potrivit art. 25 alin. 5 Cod proc. pen., 

instanța va lăsa nesoluționată acțiunea civilă în caz de încetare a procesului 

penal în cazul în care există autoritate de lucru judecat, lăsarea nesoluționată a 

acțiunii civile în procesul penal neexcluzând ca partea civilă să acționeze în mod 

separat, în cadrul unui litigiu civil. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală și pentru cauze cu minori, Decizia nr. 792/20.10.2020  

 

Prin sentinţa penală nr. 103/30.10.2019 pronunţată de Judecătoria Răducăneni s-a 

dispus recunoașterea pe cale incidentală a următoarelor hotărâri emise de autoritățile din 

Republica Moldova: Sentința pronunțată de Judecătoria Ungheni la data de 21.02.2018 în 

dosarul cu nr. 1-311/17, Decizia pronunțată de Curtea de Apel Chișinău la data de 24.04.2018 

în dosarul cu nr. 1a-573/2018 și Decizia Curții Supreme de Justiție din data de 07.08.2018 în 

dosarul cu nr. 1ra-1510/2018, prin care inculpatul Y a fost condamnat pentru infracțiunea 

prev. de art. 248 alin. 5 lit. b Cod penal și infracțiunea prev. de art. 362 alin. 1 Cod penal, la o 

pedeapsă totală de 2 ani și 3 luni închisoare, cu suspendarea condiționată a executării 

pedepsei, iar inculpatul X a fost condamnat pentru săvârșirea acelorași infracțiuni, la o 

pedeapsa totală de 2 ani și 3 luni închisoare, cu suspendarea condiționată a executării 

pedepsei. 

În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. i Cod pr. penală, 

s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul X, pentru săvârşirea infracţiunilor 

de trecere frauduloasă a frontierei de stat prevăzută de art. 262 alin. 1 C.p.  şi contrabandă 

prevăzută de art. 270 alin. 1 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, ambele infracţiuni cu 

aplicarea art. 38 alin.1 C.p., reținând că în cauză există autoritate de lucru judecat şi cu privire 

la inculpatul Y, pentru săvârşirea infracţiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat 

prevăzută de art. 262 alin. 1 C.p.  şi contrabandă prevăzută de art. 270 alin. 1 raportat la art. 

274 din Legea 86/2006, ambele infracţiuni cu aplicarea art. 38 alin.1 C.p., reținând că în cauză 

există autoritate de lucru judecat. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut în esenţă că, prin sentința 

pronunțată de Judecătoria Ungheni la data de 21.02.2018 în dosarul cu nr. 1-311/17, 

inculpatul Y a fost condamnat pentru infracțiunea prev. de art. 248 alin. 5 lit. b Cod penal și 

infracțiunea prev. de art. 362 alin. 1 Cod penal, la o pedeapsa totală de 2 (doi) ani și 3 (trei) 
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luni închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei. De asemenea, inculpatul X 

a fost condamnat pentru săvârșirea acelorași infracțiuni, la o pedeapsa totală de 2 (doi) ani și 3 

(trei) luni închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei. 

În fapt, s-a reținut că cei doi inculpați, împreună cu alte persoane rămase 

neidentificate, la data de 25.03.2017, ora 21:30, aflându-se în regiunea unui semn de frontieră 

amplasat în apropierea satului C., raionul Ungheni, pe direcția satului P. din România, 

eludând controlul vamal, cu ajutorul unei bărci gonflabile, au trecut peste râul Prut în mod 

ilegal 8 colete cu țigări în care se aflau 2500 pachete țigări marca Ritm, 5625 pachete țigări 

marca Plugaru și 5000 pachete țigări marca Ashima. Prin aceeași faptă, aceștia au trecut ilegal 

frontiera de stat a Republicii Moldova în România. 

De asemenea, prin Decizia pronunțată de Curtea de Apel Chișinău la data de 

24.04.2018 în dosarul cu nr. 1a-573/2018, prin care s-a soluționat apelul formulat de inculpați, 

instanța a menținut soluția pronunțată cu privire la pedepsele stabilite, fiind casată doar în 

ceea ce privește confiscarea țigărilor de la cei doi inculpați. Sentința a rămas definitivă prin 

decizia Curții Supreme de Justiție, care la data de 07.08.2018 a respins ca inadmisibil recursul 

formulat de procuror. 

Verificând îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 142 din Legea nr. 302/2004, cu 

excepția celor privind executarea hotărârii penale în România, instanța de fond a reținut că 

aceste hotărâri îndeplinesc cerințele necesare pentru a fi recunoscute pe teritoriul României, 

sentința de condamnare cu privire la cei doi inculpați fiind definitivă și executorie, iar faptele 

ar fi constituit infracțiuni și în situația în care ar fi fost săvârșite pe teritoriul României, fapt 

care de altfel s-a și întâmplat, în parte, fiind vorba de infracțiuni privind frontiera de stat sau 

care implică trecerea frontierei de stat. În plus, nu este incident vreunul din motivele de 

nerecunoaștere și neexecutare prevăzute la alin. (2) din același articol, existând identitate între 

faptele pentru care cei doi inculpați au fost condamnați în Republica Moldova și faptele 

pentru care aceștia au fost trimiși în judecată în prezenta cauză. 

Împotriva sentinţei penale a formulat apel partea civilă Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Iaşi care a susţinut în esenţă că nu sunt îndeplinite condiţiile 

prevăzute de art. 142 Legea nr. 302/2001 republicată, privind cooperarea judiciară 

internaţională în materie penală principiile de drept ale statului român, infracţiunea privind 

trecerea frauduloasă a frontierei asigurând inviolabilitatea teritoriului statului român şi a 

frontierelor acestuia şi presupune ca intrarea sau ieşirea din tară să se facă numai prin locurile 

şi în condiţiile stabilite prin legea frontierei de stat. 

Expresia „intrarea sau ieşirea din țară” are în vedere România şi nu alte state, astfel că 

nu există situaţia că inculpaţii au fost condamnaţi pentru infracţiunea de trecere frauduloasă a 

frontierei de stat române. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. 3 din Codul vamal, pentru existenţa 

infracţiunii asimilată contrabandei este necesar ca activităţile încriminate să privească bunuri 

care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă. Din 

acest text se desprind două condiţii cu privire la obiectul material al infracţiunii şi o condiţie 

cu privire la latura subiectivă a infracţiunii, respectiv următoarele: 

a. să fie necesar ca bunurile să fie plasate sub un regim vamal; 

b. bunurile să provină din contrabandă; 

c. făptuitorul să fi cunoscut împrejurarea că bunurile provin din contrabandă. 

Având în vedere importanţa valorilor sociale lezate prin activitatea infracţională, 

valoarea ţigărilor deţinute ilegal pe teritoriul României, pericolul social al faptei care a adus 
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atingere atât relaţiilor sociale care reglementează constituirea veniturilor bugetare, cât şt a 

celor care vizează securizarea frontierelor, parte componentă a strategiei de apărare naţională, 

s-a considerat că se impune condamnarea inculpaţilor. 

A mai susţinut partea civilă că prin recunoaşterea acestei hotărâri penale Statul Român 

este prejudiciat, atât prin starea de pericol creată pentru respectarea autorităţii organelor 

abilitate cu supravegherea şi controlul trecerii peste frontierele statului român, cât şi prin 

imposibilitatea recuperării prejudiciului substanţial suferit ca urmare a săvârşirii faptei ilicite. 

Prin Decizia nr. 792/2020 din 20 octombrie 2020 a Curții de Apel Iași s-a dispus 

respingerea, ca nefondat, a apelului declarat  de partea civilă ANAF, reţinându-se că în mod 

just instanţa de fond a procedat la recunoaşterea, în baza art. 147 alin. (2) și (4) și a art. 142 

din Legea nr. 302/2004, pe cale incidentală a hotărârilor emise de autoritățile din Republica 

Moldova, dând eficienţă principiului ne bis in idem şi dispunând  încetarea procesului penal 

faţă de inculpaţi. 

Potrivit art. 6 C.proc.pen. şi art. 4 din Protocolul adițional nr. 7 al CEDO, nicio 

persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni atunci când față 

de acea persoană s-a pronunțat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeași faptă, 

chiar și sub altă încadrare juridică. 

Acest principiu este pe deplin aplicabil în cauză, aşa cum a reţinut şi instanţa de fond. 

De altfel, critica apelantului nu vizează incidenţa principiului ne bis in idem, ci 

consecinţele aplicării acestui principiu, respectiv prejudicierea părţii civile prin 

imposibilitatea recuperării integrale a prejudiciului, argumente care contravin însă 

dispoziţiilor legale, respectiv art. 25 alin. 5 C.proc.pen., potrivit căruia instanța va lăsa 

nesoluționată acțiunea civilă în caz de încetare a procesului penal în cazul în care există 

autoritate de lucru judecat. 

În plus, lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile în procesul penal nu exclude ca partea 

civilă să acţioneze în mod separat, în cadrul unui litigiu civil. 

Cât priveşte critica apelantului privind incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 142 alin. 2 

din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară, Curtea subliniază că ne bis in idem 

(autoritatea de lucru judecat) reprezintă un principiul fundamental al ordinii de drept în 

România, sens în care instanţa de fond a şi procedat la a-i da eficienţă recunoscând pe cale 

incidentală sentinţele pronunţate de autorităţile din Republica Moldova. 

 

8. Apel penal. Delapidare. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Legea penală 

mai favorabilă  

Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal 

Indice alfabetic: Delapidare. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Legea penală 

mai favorabilă. Criterii. 

Temei de drept: art. 215 ind. 1 alin. 1 C.pen. din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

din 1969, şi  cu aplicarea art. 5 Cod penal -  Legea nr. 286 din 2009, art. 290 C.pen. din 1969, 

cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, şi  cu aplicarea art. 5 Cod penal -  Legea nr. 286 din 

2009 cu referire la  art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.  

 

Infracțiunile reținute în sarcina inculpatului au fost comise sub imperiul 

legii vechi și, întrucât de la data faptelor, a intervenit o lege nouă, se impunea 
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verificarea legii penale mai favorabile în cauză, fiind în prezența unei situații 

tranzitorii.  

Analiza legii penale mai favorabile este un proces complex, prin care 

trebuie avute în vedere toate instituțiile juridice cu incidență în speță. 

Legea nu prevede criteriile după care trebuie să fie determinată legea 

penală mai favorabilă. Pentru determinarea legii penale mai favorabile trebuie să 

fie examinate și comparate între ele legile succesive sub raportul condițiilor de 

incriminare a faptei, de tragere la răspundere penală și de sancționare. Trebuie 

să se țină seama nu numai de pedeapsa prevăzută pentru infracțiunea săvârșită, 

dar și de toate normele și instituțiile incidente în cauză și care influențează 

răspunderea penală a făptuitorului.  

Este necesar a fi verificate diferitele criterii de determinare a legii mai 

blânde nu în mod abstract, ci în concret, ținându-se seama de fiecare situație în 

parte. 

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

760/9.10.2020 

 

Prin sentința penală nr. 296/12.02.2020 pronunţată de Judecătoria Iaşi s-a dispus 

condamnarea inculpatului X pentru două infracţiuni, apreciindu-se că legea penală mai 

favorabilă pentru acesta este Codul penal în vigoare. 

Astfel, inculpatul a fost condamnat pentru infracţiunea de delapidare, prev. de art. 295 

alin.1 C.pen. raportat  la art. 308 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., art. 5 alin. 1 

Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare (159 acte materiale, faptă comisă în intervalul 

23.11.2012-23.07.2013), şi pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 

prev. de art. 322 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., art. 5 alin. 1 Cod penal, la 

pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare (6 acte materiale, faptă comisă în intervalul 21.03.2013-

19.07.2013). 

Pentru a pronunţa această soluție, Judecătoria Iaşi a reținut că inculpatul X, în 

calitate de agent de vânzări la SC „Y.” SRL Brăila - punct de lucru Iași, având ca atribuții de 

serviciu, între altele, încasarea contravalorii mărfurilor de la clienți și predarea lor la casieria 

unității, în perioada 23.11.2012 – 23.07.2013 a încasat de la un număr de 39 societăți 

comerciale contravaloarea facturilor emise de SC „Y.” SRL, fără a preda la casieria unității 

sumele de bani astfel cum au fost încasate, ori predând la date ulterioare (anterior sesizării 

organelor judiciare) o parte a încasărilor, însușindu-și și folosind în interes personal suma 

totală de 35.269,23 lei, Tot în această perioadă, inculpatul a solicitat angajaților SC „Y.” SRL 

să emită 6 facturi către SC „A.” SRL, SC „B.” SRL, SC „C.” SRL, SC „D.”. SRL și SC„E.” 

SRL pentru marfă în valoare totală de 9.141,1 lei pe care acesta a livrat-o către alți destinatari, 

semnând în fals de primirea acesteia, însușindu-și în interes propriu contravaloarea produselor 

din facturi.  

Instanţa a constatat că există o succesiune de legi în timp, care face necesară analiza 

legii penale mai favorabile. În urma acestei analize, instanţa de fond a apreciat Codul penal în 

vigoare, ca fiind legea penală mai favorabilă. 

Împotriva sentinţei anterior menţionate, în termen legal, inculpatul apelant X a 

promovat calea de atac a apelului prin care a solicitat să se dispună reținerea incidenţei art. 
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75 alin. 2 lit. a Cod penal și să se dispună aplicarea unor pedepse orientate spre pragul inferior 

al limitelor de pedeapsă prevăzute de lege. 

Prin Decizia penală nr. 760 din data de 09.10.2020 Curtea de Apel Iaşi a reţinut că 

instanța de fond a făcut o greșită apreciere cu privire la legea penală mai favorabilă aplicabilă 

situației juridice a inculpatului X.  

Infracțiunile reținute în sarcina inculpatului au fost comise sub imperiul legii vechi și, 

întrucât de la data faptelor, a intervenit o lege nouă, se impunea verificarea legii penale mai 

favorabile în cauză, fiind în prezența unei situații tranzitorii.  

Analiza legii penale mai favorabile este un proces complex, prin care trebuie avute în 

vedere toate instituțiile juridice cu incidență în speță. 

Legea nu prevede criteriile după care trebuie să fie determinată legea penală mai 

favorabilă. În știința dreptului penal și-n practică este în genere admis ca, pentru determinarea 

legii penale mai favorabile trebuie să fie examinate și comparate între ele legile succesive sub 

raportul condițiilor de incriminare a faptei, de tragere la răspundere penală și de sancționare. 

Trebuie să se țină seama nu numai de pedeapsa prevăzută pentru infracțiunea săvârșită, dar și 

de toate normele și instituțiile incidente în cauză și care influențează răspunderea penală a 

făptuitorului. În folosirea criteriilor de determinare a legii penale mai favorabile trebuie 

respectate anumite reguli care asigură realizarea deplină și corectă a principiului mitior lex. 

Corolarul acestei reguli este inadmisibilitate combinării dispozițiilor mai favorabile cuprinse 

în legile succesive și a creării în acest fel a unei alte legi (lex tertia). O altă regulă privește 

necesitatea verificării diferitelor criterii de determinare a legii mai blânde nu în mod abstract, 

ci în concret, ținându-se seama de fiecare situație în parte. 

Aplicând aceste criterii la situația juridică a inculpatului, Curtea reţine că legea penală 

mai favorabilă acestuia este legea veche și nu legea nouă, cum a reținut greşit instanţa de 

fond.  

La stabilirea legii penale mai favorabile se au în vedere nu doar limitele de pedeapsă, 

ci și criteriile concrete de aplicare a acesteia. Or, în cauză nu există criterii obiective care să 

determine instanța să se orienteze spre o pedeapsă maximă cu închisoarea pentru a se 

considera că limita maximă de 15 ani închisoare prevăzută de legea veche este nefavorabilă 

inculpatului. Aceasta mai ales în contextul în care inculpatul este trimis în judecată pentru un 

concurs de infracțiuni, modul de aplicare a pedepsei în cazul pluralității de infracțiuni ce 

constituie concurs de infracțiuni fiind la modul evident mai favorabil inculpatului conform 

legii vechi - Codul penal din 1969. 

În plus, constată Curtea că, deşi judecătorul instanţei de fond face trimitere la criterii 

concrete de determinare a legii penale mai favorabile, acesta s-a menţinut la nivelul teoretic 

de analiză întrucât nu a avut în vedere la compararea legilor succesive limitele de pedeapsă 

reduse ca efect al aplicării procedurii de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei, concluzia 

privind legea penală aplicabilă fiind determinată exclusiv prin raportare la maximul mai redus 

de pedeapsă prevăzut de norma de incriminare din legea nouă. 

Or, existenţa unui cuantum mai mare al maximului special de pedeapsă nu presupune 

că instanţa se va îndrepta spre aplicarea acestuia, ci doar faptul că plaja de individualizare a 

pedepsei este mai largă atunci când legiuitorul a avut în vedere limite mai îndepărtate de 

pedeapsă. 

Constată Curtea că potrivit Noului Cod penal, limitele de pedeapsă în care se poate 

proceda legal la individualizarea pedepsei de aplicat inculpatului apelant, cu luarea în calcul a 

efectelor art. 308 C.pen., art. 396 alin. 10 C.proc.pen. şi art. 35 alin. 1 C.pen., sunt de la 10 
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luni şi 20 zile închisoare la 3 ani şi 40 zile închisoare, pentru infracţiunea de delapidare, 

respectiv de la 4 luni închisoare la 2 ani închisoare, în cazul infracţiunii de fals material în 

înscrisuri oficiale. Potrivit Codului penal din 1969, aceste limite sunt de la 8 luni închisoare la 

10 ani închisoare pentru infracţiunea de delapidare, respectiv de la 2 luni la 1 an şi 4 luni 

închisoare pentru infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale. 

Totuşi, luând în calcul instituţiile de individualizare a executării pedepsei cu incidenţă 

în cauză, ca şi modul de stabilire a pedepsei rezultante pentru concursul de infracţiuni, este 

evident că legea veche este mai favorabilă inculpatului apelant X din moment ce pedepsele, 

chiar în cuantumul stabilit de instanţa de fond, pot conduce la o rezultantă pentru care să fie 

incidentă instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei.  

Or, atât literatura de specialitate, cât şi practica judiciară, au fost unanime, după 

intrarea în vigoare a noilor Coduri penal şi de procedură penală la data de 01.02.2014, că 

instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei prev. de art. 81 şi urm. din Codul 

penal din 1969 este mai favorabilă persoanelor condamnate decât instituţia similară prev. de 

art. 91 şi urm. Cod penal în vigoare, prin raportare atât la beneficiul reabilitării de drept care 

intervine la expirarea termenului, cât şi la faptul că pe durata acestui termen obligaţiile impuse 

persoanei condamnate sunt reduse la cea de bună conduită şi fără posibilitatea de a obliga la 

efectuarea muncii neremunerate în folosul comunităţii. 

Prin urmare, constatând că instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a legii penale mai 

favorabile în cauza dedusă judecăţii, Curtea admite apelul promovat de inculpatul apelant X şi 

constată că legea penală mai favorabilă situaţiei juridice a acestuia este legea penală veche. 

 

 


