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1. Schimbare încadrare juridică. Pluralitate de infracțiuni 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal; Drept penal  

Indice alfabetic: Schimbare încadrare juridică, dezincriminare, forma pluralității de 

infracțiuni 

Temei de drept: art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, art. 293 alin. (1) Cod penal 

anterior, art. 327 alin. (1) din noul Cod penal, art. 4 din noul Cod penal, art. 41 alin. (1) din 

noul Cod penal, art. 44 alin. (1) din noul Cod penal 

 

Din considerentele hotărârii definitive de condamnare rezultă că 

inculpatul nu a săvârșit infracțiunea de fals privind identitatea prevăzută de art. 

293 alin. (1) Cod penal anterior prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte 

la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act 

falsificat, fiind incident art. 4 din Noul Cod penal. 

Întrucât pedeapsa aplicată prin sentința penală anterioară de 

condamnare, definitivă, pentru infracțiunea pentru care nu a intervenit 

dezincriminarea, nu este mai mare de un an închisoare, nu poate fi reținută 

recidiva, ci doar pluralitatea intermediară. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Încheierea penală din 

3.02.2020 

 

Prin sentința penală apelată, Judecătoria I. a reținut că faptele inculpatului X care, la 

data de 25.03.2015, în jurul orei 09.05, a condus pe drumurile publice autoturismul marca 

Renault Clio cu nr. XXXXX, având autorizaţia provizorie de circulaţie expirată din data de 

14.03.2015 şi având exercitarea dreptului de a conduce suspendată din data de 22.04.2014 în 

urma comiterii infracţiunii prevăzută de art. 336 alin. 1 din Codul penal, întrunesc elementele 

constitutive al infracţiunilor de „punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul 

neînmatriculat” prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal şi „conducerea unui 

vehicul fără permis de conducere” prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. 2 Cod penal.  

De asemenea, instanța de fond a reținut că faptele inculpatului X care, la data de 

15.05.2015, în jurul orei 09.05, a condus pe drumurile publice autoturismul marca Renault 

Clio, având autorizaţia provizorie de circulaţie expirată şi montate plăcuţele cu nr. de 

înmatriculare provizoriu Y, care au fost valabile pe perioada 31.08.2012 – 29.09.2012, fiind 

atribuite autoturismului marca Renault Twingo, cu seria de şasiu X, şi având exercitarea 

dreptului de a conduce suspendată din data de 22.04.2014 în urma comiterii infracţiunii 

prevăzute de art. 336 alin. 1 din Codul penal, întrunesc elementele constitutive al 

infracţiunilor de „punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” prevăzută 

şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal, „punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul 

neînmatriculat” prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 2 Cod penal şi „conducerea unui 

vehicul fără permis de conducere” prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. 2 Cod penal.  
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Pentru fiecare dintre infracţiunile anterior menţionate, instanţa de fond a reţinut 

dispoziţiile art. 41 alin. 1 Cod penal, în condiţiile în care aceste infracţiuni ar fi fost săvârşite 

în stare de recidivă faţă de condamnarea la pedeapsa de 1 an şi 5 luni închisoare pronunţată 

prin sentinţa penală nr. 3500/03.12.2013 a Judecătoriei I., definitivă prin nerecurare la data de 

17.12.2013, pedeapsă cu privire la care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării 

acesteia, pe durata unui termen de încercare 3 ani şi 5 luni. 

Prin sentința penală nr. 3500/03.12.2013 a Judecătoriei I., definitivă prin nerecurare la 

17.12.2013, s-a dispus condamnarea inculpatului X pentru săvârşirea infracţiunilor de: 

„conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană al cărei permis de 

conducere i-a fost anulat”, prevăzută şi pedepsită de art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 

republicată, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; „fals privind identitatea” prevăzută și 

pedepsită de art. 293 alin. 1 Cod penal anterior, la pedeapsa de 1 (un) an și 2 (două) luni 

închisoare. 

În baza dispozițiilor art. 33 lit. a Cod penal anterior și art. 34 lit. b Cod penal anterior, 

au fost contopite cele două pedepse cu închisoarea, urmând ca inculpatul X  să execute 

pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an și 2 (două) luni închisoare, la care adaugă un spor de 

pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare, total pedeapsă de executat X, pedeapsa de 1 (un) an și 5 

(cinci) luni închisoare. 

Prin aceeași sentință din 2013, s-a reținut că fapta inculpatului X, care, la data de 

15.03.2011, în jurul orei 01.05, cu ocazia legitimării de către organele de poliţie, la momentul 

depistării în trafic în timp ce conducea autoturismul marca Dacia Logan, cu numărul de 

înmatriculare Z, pe strada H., şi-a declinat o altă identitate, respectiv pe cea a fratelui său, Y, 

în scopul de a nu-și angaja răspunderea penală, întruneşte elementele constitutive ale 

infracţiunii de „fals privind identitatea” prevăzută și pedepsită de art. 293 alin. 1 Cod penal. 

Conţinutul constitutiv al acestei infracţiuni prevăzută de art. 293 alin. (1) Cod penal 

anterior a fost întregit prin art. 327 alin. (1) din noul Cod penal, care incriminează infracţiunea 

cu aceeaşi denumire, fiind necesar ca făptuitorul să se prezinte sub o identitate falsă sau să 

atribuie o astfel de identitate altei persoane prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la 

identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat. 

Analizând considerentele hotărârii definitive de condamnare, Curtea de Apel a 

constatat că inculpatul nu a săvârșit infracțiunea din cauza respectivă prin folosirea 

frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a 

unui astfel de act falsificat. 

În aceste condiții, Curtea a reținut incidența art. 4 Cod penal în cazul infracțiunii de 

fals privind identitatea pentru care a fost condamnat inculpatul la o pedeapsă de 1 an și 2 luni 

închisoare prin sentința penală nr. 3500/03.12.2013 a Judecătoriei I., definitivă prin 

nerecurare la 17.12.2013. 

Fiind necesară înlăturarea pedepsei de 1 an și 2 luni închisoare, consecința este aceea 

că în antecedența penală a inculpatului rămâne pedeapsa de 1 (un) an închisoare la care a fost 

condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui 

autovehicul de către o persoană al cărei permis de conducere i-a fost anulat”, prevăzută şi 

pedepsită de art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 republicată. 

În ceea ce privește pluralitatea de infracțiuni aplicabilă infracțiunilor pentru care este 

judecat inculpatul în raport cu această condamnare, se impun a fi avute în vedere următoarele 

dispoziții de noul Cod penal: 
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„Art. 41 alin. (1) Există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de 

condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an şi până la reabilitare sau împlinirea 

termenului de reabilitare, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie sau cu 

intenţie depăşită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare. 

Art. 44 alin. (1) Există pluralitate intermediară de infracţiuni când, după rămânerea 

definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la data la care pedeapsa este executată sau 

considerată ca executată, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune şi nu sunt întrunite 

condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă.” 

Întrucât pedeapsa aplicată prin sentința penală nr. 3500/03.12.2013 a Judecătoriei I., 

definitivă prin nerecurare la 17.12.2013, pentru infracțiunea pentru care nu a intervenit 

dezincriminarea, nu este mai mare de un an închisoare, nu poate fi reținută recidiva, ci doar 

pluralitatea intermediară. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, având în 

vedere Decizia Curții Constituționale nr. 250/16.04.2019, reținând obligația instanței de a se 

pronunța asupra încadrării juridice înainte de a da cuvântul în dezbateri, luând în considerare 

situația de fapt reținută și descrisă în sentința penală apelată, precum și actul de sesizare a 

instanței, stadiul în care se află prezenta cauză, actele și lucrările dosarului, Curtea de Apel a 

apreciat că, în vederea asigurării corespondenței situației juridice cu normele de drept reținute, 

se impune schimbarea încadrării juridice în sensul înlăturării stării de recidivă prevăzută de 

art. 41 alin. (1) Cod penal în privința celor cinci infracțiuni reținute prin rechizitoriu și 

reținerii pluralității intermediare prevăzute de art. 44 alin. (1) Cod penal. 

 

2. Apel penal. Latură civilă. Recunoaşterea pretenţiilor civile. Invocarea în apel de 

către inculpat a erorii cu privire la pretenţiile civile formulate de partea 

civilă la care s-a achiesat 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea generală 

Indice alfabetic: Drept procesual penal: apel penal; latură civilă; achiesarea la 

pretenţiile părţii civile 

Temei de drept: C.proc.pen., art. 23 

 

Inculpatul, prin declaraţia pe care a dat-o cu acordul părţilor 

responsabile civilmente, a recunoscut integral pretențiile părții civile, arătând că 

este de acord să o despăgubească cu suma solicitată, instanţa luând act de 

recunoașterea lor. În aceste condiţii, prima instanţă în mod firesc a făcut 

aplicarea principiului disponibilității specific dreptului civil şi procedurii civile, a 

cărui oglindire se regăseşte şi în legislaţia procesual penală la art. 23 alin. 3 Cod 

procedură penală, obligând pe inculpat în solidar cu părţile responsabile 

civilmente la despăgubiri în măsura recunoaşterii. 
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Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 

104/24.02.2020 

 

Prin Sentinţa penală nr. 405/10.12.2019, Judecătoria Bârlad, între altele, a aplicat 

inculpatului minor X, măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de 

detenţie pentru o durată de 2 (doi) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de viol, prevăzută de art. 

218 alin. 1, alin. 3 lit. c) Cod penal, cu aplicarea art. 113 alin. 3 Cod penal. 

S-a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă Y prin reprezentant legal şi a fost 

obligat inculpatul X în solidar cu persoanele responsabile civilmente C şi D la plata sumei de 

100.000 de lei cu titlu de daune morale. 

Pentru a hotărî astfel, Judecătoria Bârlad a reţinut în esenţă că în seara de 12.05.2019, 

în jurul orei 23:00, după ce în prealabil a urmărit-o pe persoana vătămată minoră şi împotriva 

voinţei acesteia, inculpatul a condus-o pe o uliţă izolată din satul U, com. B, jud. V, a 

întreţinut prin constrângere un raport sexual cu aceasta. 

În ceea ce privește latura civilă instanţa de fond a constatat că persoana vătămată s-a 

constituit parte civilă cu suma de 100.000 de lei reprezentând daune morale, iar inculpatul 

prin declaraţia pe care a dat-o cu acordul părţilor responsabile civilmente a recunoscut integral 

pretențiile părții civile, arătând că este de acord să o despăgubească cu suma solicitată, ca 

atare a lua act de recunoașterea lor. 

Inculpatul şi părţile responsabile civilmente au formulat apel, indicând în esenţă că au 

fost în eroare cu privire la suma asupra căreia şi-au exprimat acordul, că nu reiese că instanţa 

le-ar fi explicat care este cuantumul, dacă s-a înţeles sau nu care este acesta și ce anume 

reprezintă şi nici că li s-ar fi permis să ia legătura cu apărătorul desemnat din oficiu. Au mai 

arătat că veniturile şi bunurile familiei nu permit acoperirea sumei stabilite, instanţa 

neverificând aspectul menţionat. 

Curtea a reţinut că în cursul judecăţii la instanţa de fond la termenul din data de 

12.11.2019, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, astfel cum este reţinută în actul de 

sesizare a instanţei, solicitând ca judecata să se desfăşoare numai pe baza probelor 

administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi şi de către persoana 

vătămată, potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, prevăzută de art. 375 Cod de 

procedură penală. Inculpatul a declarat că este de acord să presteze muncă neremunerată în 

folosul comunităţii în cazul în care va fi găsit vinovat. 

Faţă de poziţia procesuală exprimată de inculpat, instanţa de judecată a încuviinţat 

cererea inculpatului ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul 

urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere. 

Curtea a constatat că persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 100.000 

de lei reprezentând daune morale, iar inculpatul prin declaraţia pe care a dat-o cu acordul 

părţilor responsabile civilmente a recunoscut integral pretențiile părții civile, arătând că este 

de acord să o despăgubească cu suma solicitată, instanţa luând act de recunoașterea lor. 

În aceste condiţii, prima instanţă în mod firesc a făcut aplicarea principiului 

disponibilităţii specific dreptului civil şi procedurii civile, a cărui oglindire se regăseşte şi în 

legislaţia procesual penală la art. 23 alin. 3 Cod procedură penală, obligând pe inculpat în 

solidar cu părţile responsabile civilmente la despăgubiri în măsura recunoaşterii. 

Pe cale de consecinţă, în aplicarea disp. art. 20, art. 23 alin. 3, art. 25 alin. 1 şi art. 397 

Cod procedură penală rap. la art. 1381 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
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luând act de manifestarea de voinţă a inculpatului şi a părţilor responsabile civilmente de 

recunoaştere a pretenţiilor civile solicitate de partea civilă şi de acordul acestora de a 

despăgubi pe aceasta cu suma solicitată, prima instanţă a obligat în mod corect în măsura 

recunoaşterii, fără a cenzura câtimea daunelor acordate, criticile apelanţilor vizând latura 

civilă neputând fi reţinute, neexistând în cauză indicii ale unei eventuale erori în care aceştia 

s-ar fi aflat la momentul manifestării voinţei, astfel cum rezultă şi din audierea înregistrării 

audio a şedinţei de judecată de la acel termen. Nimic din desfăşurarea procedurii de la acel 

termen nu poate susţine ipoteza unui viciu de voinţă şi consimţământ în sensul celor arătate în 

motivele de apel, atât inculpatul cât şi părţile responsabile civilmente dovedind că au înţeles 

clar ceea ce forma obiectul pretenţiilor formulate de partea civilă, iar consimţământul acestora 

a fost exprimat în deplină cunoştinţă de cauză, luând în considerare diligenţele normale ale 

omului obişnuit, chiar nefamiliarizat cu specificul procedurilor judiciare. Faptul că suma 

solicitată de partea civilă, şi recunoscută explicit de inculpat şi de părinţii acestuia, depăşeşte, 

în optica apărării, bunurile familiei, și mobile și imobile, nu reprezintă o justificare pentru 

revenirea asupra consimțământului de recunoaştere a pretenţiilor.  

În considerarea tuturor argumentelor expuse, Curtea a respins ca nefondate apelurile 

formulate de inculpat și de părțile responsabile civilmente. 

 

3. Vătămare corporală din culpă. Culpă concurentă a victimei în producerea 

accidentului și a consecinţelor accidentului. Împrejurări care nu afectează 

lanţul cauzal 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea specială. Vătămare corporală din culpă  

Indice alfabetic: Drept penal; apel penal; împrejurări care nu afectează lanţul cauzal 

Temei de drept: Codul penal art. 196 alin. 2, 3 

 

Nepurtarea căștii de protecție și traversarea străzii pe bicicletă de către 

victimă reprezintă aspecte nerelevante în ce privește dinamica producerii 

accidentului; în concret, modalitatea producerii accidentului determină concluzia 

certă că acesta s-ar fi produs chiar dacă partea civilă ar fi traversat strada pe 

lângă bicicletă și purtând cască de protecție. Partea civilă nu a traversat strada 

pe bicicletă în viteză, surprinzând șoferul autoturismului, ci după ce a așteptat la 

semafor, iar punerea sa în mișcare a avut loc într-un ritm și într-o viteză 

echivalentă cu cea a unui pieton, astfel încât un șofer diligent nu ar fi fost deloc 

surprins de prezența acestuia pe carosabil. Nici o dată concretă din dinamica 

producerii accidentului nu permite instanței să tragă concluzia că accidentul nu 

s-ar fi produs dacă partea civilă ar fi traversat strada pe lângă bicicletă și 

purtând cască de protecție. 

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

230/6.04.2020 
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Prin sentinţa penală nr. 2046/18.07.2019, Judecătoria Iaşi, între altele, a dispus 

condamnarea inculpatului A la o pedeapsă de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru 

săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 196 alin. 2, 3 Cod 

penal, cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că în data de 02.12.2014, în 

timp ce conducea autoturismul marca VP, cu număr de înmatriculare XXX, pe B-dul Socola 

din Mun. Iaşi, pe fondul vitezei excesive și a nerespectării culorii roșii a semaforului electric 

ce i se adresa, a surprins-o și accidentat-o pe persoana vătămată X, care se deplasa pe 

marcajul pietonal, pe culoarea verde a semaforului electric adresat pietonilor, provocându-i 

acesteia leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 120-140 de zile de îngrijiri 

medicale și care i-au pus viața în pericol. 

Potrivit raportului de expertiză criminalistică nr. Y întocmit de I.N.E.C. – Laboratorul 

Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi, inculpatul A, aflat la volanul autoturismului 

marca VP, cu număr de înmatriculare XXX, nu a observat că semaforul electric ce i se adresa 

indica culoarea roșie, a pătruns în intersecție, iar la trecerea pentru pietoni din dreptul 

Antrepozitului Frigorific Iași, a intrat în coliziune cu un biciclist care se deplasa pe marcajul 

pietonal de la dreapta la stânga sa. Expertul a stabilit că viteza autoturismului în momentul 

premergător accidentului a fost aproximativ egală cu cea din momentul impactului și s-a situat 

în jurul valorii de 74 km/h, apreciind expertul că și la această viteză inculpatul ar fi putut evita 

accidentul. Inculpatul putea preveni producerea accidentului dacă ar fi fost atent la 

semnalizarea rutieră. Experţii nu au reţinut în sarcina persoanei vătămate acțiuni generatoare 

de pericol.  

Având în vedere concluziile expertului, potrivit cărora inculpatul ar fi putut evita 

producerea accidentului rutier și la o viteză de 84 km/h dacă ar fi acționat sistemul de frânare, 

cauza determinantă a producerii accidentului rutier fiind faptul că inculpatul a ignorat 

culoarea roșie a semaforului electric ce i se adresa, nu se poate reține în sarcina persoanei 

vătămate o culpă în producerea accidentului rutier prin aceea că s-a angajat în traversarea 

străzii pe bicicletă, pe marcajul pietonal, însă la culoarea verde a semaforului electric destinat 

pietonilor, cu încălcarea art. 161 alin. 1 lit. o) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 

195/2002 – „Se interzice conducătorilor de biciclete (…) să traverseze drumurile publice, pe 

trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă (…).”  

Instanţa reţine că inculpatul avea obligaţia de a opri autoturismul la culoarea roşie a 

semaforului electric şi de a nu pătrunde în intersecţie şi, după cum s-a arătat şi prin expertiză, 

nu se poate reţine în sarcina persoanei vătămate nicio acțiune generatoare de pericol. 

În aceste condiţii, producerea accidentului şi a urmărilor sale se datorează exclusiv 

culpei inculpatului, care a încălcat următoarele prevederi legale în materia circulației rutiere: 

art. 35 alin. 1, art. 48 alin. 1, art. 49 alin. 1, art. 57 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, art. 52 alin. 1 şi art. 135 lit. h) din Regulamentul de aplicare a 

OUG nr. 195/2002 (H.G. nr. 1391/2006).  

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel şi partea responsabilă civilmente A 

apreciind, că în mod greşit nu a fost reţinută culpa concurentă a victimei în producerea 

accidentului.  

Curtea a apreciat ca nefondat apelul, considerând că partea responsabilă civilmente a 

susținut că traversarea pe lângă bicicletă și cu cască de protecție ar fi împiedicat producerea 

accidentului și ar fi redus gravitatea leziunilor, fără însă a explica și argumenta în mod concret 
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cum ar fi afectat aceste variabile dinamica producerii accidentului și a leziunilor, context în 

care susținerile apelantei rămân simple speculații. 

În ce privește reținerea unei culpe comune a părții civile la producerea accidentului 

determinat de nepurtarea căștii de protecție și de traversarea străzii pe bicicletă, instanța de 

apel a apreciat că aceste două aspecte sunt nerelevante în ce privește dinamica producerii 

accidentului; în concret, modalitatea producerii accidentului determină concluzia certă că 

acesta s-ar fi produs chiar dacă partea civilă ar fi traversat strada pe lângă bicicletă și purtând 

cască de protecție. Partea civilă nu a traversat strada pe bicicletă în viteză, surprinzând șoferul 

autoturismului, ci după ce a așteptat la semafor, iar punerea sa în mișcare a avut loc într-un 

ritm și într-o viteză echivalentă cu cea a unui pieton, astfel încât un șofer diligent nu ar fi fost 

deloc surprins de prezența acestuia pe carosabil. Nici o dată concretă din dinamica producerii 

accidentului nu permite instanței să tragă concluzia că accidentul nu s-ar fi produs dacă partea 

civilă ar fi traversat strada pe lângă bicicletă și purtând cască de protecție. 

În ce privește reținerea unei culpe concurente a părții civile sub raportul întinderii 

prejudiciului, în sensul că leziunile nu ar fi fost atât de grave dacă partea civilă ar fi purtat 

cască de protecție și nu ar fi traversat strada pe bicicletă, instanța a apreciat că o astfel de 

culpă nu poate fi reținută, în condițiile în care persoana vătămată, traversând strada pe 

trecerea de pietoni, a participat la trafic ca un simplu pieton căruia nu îi incumbă obligația de 

a purta cască. Scopul obligativității purtării căștii de protecție pentru bicicliști derivă din 

angrenarea acestora în trafic, din posibilitatea de autoaccidentare, cât și din posibilitatea de a 

fi implicați în accidente cu autoturisme atunci când o bicicleta rulează pe carosabil. Atunci 

însă când un biciclist traversează o trecere de pietoni, chiar pe bicicletă fiind, riscul la care 

acesta se expune, nu este cu nimic mai mare decât riscul la care se expune orice simplu 

pieton. Între gravitatea leziunilor și faptul că persoana vătămată se afla pe bicicletă în 

momentul impactului nu este nici o legătură (dimpotrivă, în cazul de față, judecând după 

distrugerile provocate bicicletei se pare că aceasta a absorbit o parte din impact). 

Deși victima a încălcat interdicția de a traversa trecerea de pietoni pe bicicletă, totuși 

nerespectarea acestei obligații este irelevantă sub aspectul dinamicii producerii accidentului și 

a gravității leziunilor suferite. Deși este posibil ca purtarea căștii de protecție să fi redus 

gravitatea leziunilor și deși legea nu distinge în privința acestei obligații în funcție de 

modalitatea în care biciclistul participă la trafic, totuși instanța este chemată să verifice în mod 

concret existența culpei și a raportului de cauzalitate. Or, instanța a constatat că, deși legea nu 

distinge în privința obligației de a purta cască, trecerea de pietoni constituie din perspectiva 

celor angrenați în parcurgerea ei, o zonă sigură, ferită de expunerea la autovehicule, mai ales 

când este dublată de culoarea verde a semaforului. Nu există nici un motiv pentru a nu asimila 

în această situație un biciclist unui pieton. Or, într-un astfel de context purtarea căștii de 

protecție ar trebui să fie irelevantă sub aspectul culpei în gravitatea leziunilor, în caz contrar 

constituind o pură speculare a încălcării unei obligații care nu a afectat cu nimic lanțul cauzal. 

 

4. Individualizarea judiciară a pedepsei 

 

Cuprins pe materii: Drept penal  

Indice alfabetic: individualizarea judiciară a pedepselor; cauze de atenuare 

Temei de drept: art. 15 din Legea nr. 143/2000 
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Situația fiecărui inculpat trebuie privită individual, iar procesul de 

stabilire a pedepsei nu poate fi rezumat la simple calcule matematice, însă, atât 

timp cât infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea prezintă similarități, o 

individualizare prin orientarea către limitele opuse ale pedepsei închisorii, în 

lipsa unor puternice considerente care să țină de celelalte criterii de 

individualizare, este inechitabilă și aptă a diminua excesiv efectele reglementate 

de legiuitor prin introducerea art. 15 din Legea nr. 143/2000. 

 

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

201/23.03.2020 

 

Curtea de apel a reținut, în ceea ce privește individualizarea judiciară, că în evaluarea 

proporționalității pedepselor aplicate prin sentința apelată, trebuie avute în vedere, în primul 

rând, limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor pentru infracțiunile săvârșite în funcție de 

textul de incriminare și cauzele de agravare sau atenuare a răspunderii penale incidente. 

Pornind de la limitele de pedeapsă în cazul fiecăruia dintre inculpați, instanța este 

datoare să facă o analiză individuală din perspectiva tuturor criteriilor prevăzute de lege, 

stabilirea pedepsei neputând fi rezumată la simple calcule matematice și ipoteze teoretice, 

precum cele expuse prin motivele de apel. În caz contrar ar fi diminuat însuși rolul 

judecătorului în realizarea actului de justiție.  

De asemenea, Curtea a apreciat că invocarea unor decizii din practica judiciară a 

Tribunalului Iași nu poate constitui un argument convingător pentru a dispune o soluție 

nejustificat de blândă în raport cu situația concretă dedusă judecății cum ar fi suspendarea sub 

supraveghere a executării pedepsei. În sistemul de drept din România, spre deosebire de cel 

anglo-saxon („common-law”), hotărârile judecătorești nu constituie un izvor de drept, 

neputând fi invocate ca precedent judiciar în alte cauze. Pe de altă parte, fiecare dosar are 

specificului lui, cu elemente ce țin de situația de fapt și de persoana inculpaților ce nu pot fi în 

mod eficient comparate. Judecătorul face o analiză proprie a cauzei deduse judecății și a 

apreciat dacă datele de care dispune îi formează sau nu convingerea intimă că soluția pe care 

o dispune este eficientă în raport cu scopul urmărit. 

În prezenta cauză, instanța de fond a analizat situația fiecăruia dintre inculpați și, deși 

a argumentat soluțiile dispuse, nu a oferit argumente concrete pentru care în cazul inculpaților 

X și Y s-a orientat către maximul prevăzut de lege, astfel cum a fost redus ca urmare a 

reținerii celor două cauze de atenuare, iar în cazul inculpatului Z către minimul prevăzut de 

lege, astfel cum a fost redus prin aplicarea dispozițiilor privind procedura recunoașterii 

învinuirii. 

După cum s-a precizat deja, situația fiecărui inculpat trebuie privită individual, iar 

procesul de stabilire a pedepsei nu poate fi rezumat la simple calcule matematice, însă, atât 

timp cât infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea prezintă similarități, o 

individualizare prin orientarea către limitele opuse ale pedepsei închisorii, în lipsa unor 

puternice considerente care să țină de celelalte criterii de individualizare, pare a fi inechitabilă 



11 

 

și a diminua excesiv efectele reglementate de legiuitor prin introducerea art. 15 din Legea nr. 

143/2000. 

De aceea, Curtea își însușește parțial punctul de vedere expus de inculpatul Y prin 

motivele de apel în sensul că o astfel de individualizare este aptă să conducă la un profund 

sentiment de inechitate, existând riscul să descurajeze pe viitor alți inculpați de la denunțarea 

altor fapte similare, mai ales că o asemenea inițiativă comportă riscul de repercusiuni pentru 

denunțător sau apropiații săi din partea celor denunțați. Instituirea prin lege a unei cauzei 

legale de reducere a pedepsei are drept scop încurajarea descoperirii infractorilor și a faptelor 

de trafic de droguri comise de alte persoane, ca o măsură de politică penală de diminuare a 

acestui fenomen infracțional.  

Reanalizând situația inculpaților din perspectiva criteriilor generale de individualizare 

a pedepselor, Curtea a reținut în cazul fiecăruia dintre cei trei inculpați gradul ridicat de 

pericol social al faptelor comise având în vedere modalitatea concretă a săvârșirii astfel cum 

rezultă din situația de fapt reținută prin sentința penală apelată, cantitățile și tipurile de droguri 

ce au făcut obiectul activității infracționale, numărul actelor materiale, numărul persoanelor 

implicate în activitatea infracțională, rolul fiecăruia dintre inculpați în activitatea de trafic, 

durata în timp a acestei activități, faptul că întreruperea activității infracționale nu s-a datorat 

propriei inițiative, ci intervenției organelor abilitate, aspecte avute în vedere și de instanța de 

fond, a cărei argumentare instanța de control judiciar și-o însușește din această perspectivă.  

Invocând că valoarea drogurilor nu este una semnificativă, întrucât nu reprezintă 

salariul minim brut pe economie pe 12 luni, Curtea a apreciat că se încearcă o minimalizare 

artificială a gravității infracțiunilor mai ales în contextul în care activitatea infracțională nu s-a 

extins pe aceeași perioadă avută în vedere ca referință. De asemenea, nu se poate susține că 

faptele de trafic săvârșite de inculpatul Y sunt mai puțin grave pentru că s-au adresat unor 

persoane cunoscute ca fiind consumatoare, întrucât în astfel de situații traficantul are 

„garanția” succesului în actele sale de comerț cu astfel de substanțe.  

Prin săvârșirea faptelor pentru care s-a dispus condamnarea prin sentința penală 

apelată au fost lezate grav valorile sociale ocrotite de lege prin incriminarea infracțiunilor a 

căror săvârșire a fost reținută în prezenta cauză. 

Din perspectiva individualizării pedepselor, trebuie avute în vedere consecințele pe 

care consumul de droguri le are asupra sănătății, dar și specificul operațiunilor desfășurate 

fără drept cu droguri, faptul că acestea se adresează în special tinerilor, a căror sănătate este 

afectată, activitățile infracționale desfășurate fiind de natură să determine o creștere și 

generalizare a consumului de droguri. De altfel, parte din drogurile ce fac obiectul cauzei 

urmau a fi comercializate la festivalul „Q.”, fiind cunoscut că la astfel de evenimente participă 

îndeosebi persoane tinere. 

Consumul de droguri de către tineri a căpătat amploare, iar efectele asupra societății în 

ansamblul ei sunt la fel de nocive precum cele pe care aceste substanțe le au asupra 

consumatorilor priviți individual. Numărul persoanelor afectate de consumul de droguri, care 

nu ar putea exista în absența traficului de droguri, nu se rezumă la consumatori, ci și la 

familiile acestora și la întreaga societate, impactul social fiind deosebit. 

Traficul de droguri, mai ales în cantități mari precum în prezenta cauză, are potențialul 

de a genera răspândirea consumului de droguri la nivelul unui segment de populație vulnerabil 

și totodată fundamental pentru binele și viitorul societății, cel al tinerilor, insuficient de maturi 

pentru a conștientiza efectele grave și de durată ale consumului acestor substanțe. 
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Cu privire la motivul săvârșirii infracțiunilor și scopul urmărit, inculpații au săvârșit 

infracțiunile în vederea satisfacerii nevoilor personale, inclusiv întreținerea viciului. 

În cazul persoanelor care devin traficanți de droguri, ele dobândesc de multe ori 

această calitate după ce, în prealabil, au căpătat dependență față de astfel de substanțe. 

Traficul de droguri devine o sursă pentru susținerea consumului de droguri, așa cum s-a 

întâmplat și în cauză, iar situația persoanei devine un cerc vicios. Într-un astfel de caz, deși 

sunt identificate eforturi pentru tratarea dependenței, izolarea persoanelor respective de 

mediul și anturajul lor devine o necesitate. 

Acceptarea introducerii în sistemul de asistență și consiliere psihologică pentru 

consumatorii de droguri, astfel cum rezultă din rapoartele întocmite și depuse la dosar de 

Agenția Națională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași, este 

de natură să dovedească încercarea de tratare a dependenței. 

În ceea ce privește conduita după săvârșirea infracțiunilor și în cursul procesului penal, 

cei trei inculpați nu s-au sustras urmării penale și au avut o atitudine de recunoaștere. Cu toate 

acestea, nu se impune reținerea circumstanțelor atenuante prevăzute de art. 75 alin. (2) lit. a) 

și b) Cod penal, cu consecința reducerii pedepselor aplicate, având în vedere gradul de pericol 

social sporit al faptelor comise, dar și modul concret în care a fost derulată activitatea 

infracțională. 

Analizând celelalte criterii de individualizarea în privința inculpaților X și Y, Curtea a 

apreciat că atitudinea de recunoaștere și cooperare, respectiv asumarea răspunderii prin 

denunțarea sau contribuirea la combaterea infracțiunilor de trafic de droguri sunt aspecte ce se 

impun a fi valorificate în primul rând prin reducerea limitelor legale ale pedepsei închisorii 

potrivit cauzelor de reducere reținute în favoarea fiecăruia.  

Cu privire la circumstanțele personale, Curtea reține că inculpatul X, în vârstă de 25 

de ani la data săvârșirii infracțiunilor, nu are antecedente penale, anterior arestării sale era 

angajat în Marea Britanie și urma cursuri universitare. A avut o atitudine procesuală de 

cooperare cu organele judiciare în cursul urmăririi penale și de recunoaștere a faptelor 

săvârșite, de la debutul urmăririi penale, de asemenea a denunțat și facilitat identificarea și 

tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de droguri. 

Luând în considerare toate criteriile prevăzute de lege și argumentele expuse anterior, 

Curtea a apreciat că se impune reducerea pedepselor principale aplicate inculpatului X.  

În privința inculpatului Y, acesta este absolvent a 12 clase, nu are antecedente penale, 

era angajat în Marea Britanie unde s-a stabilit și a locuit după anul 2004 și până în anul 2019, 

având și alte surse de venit licite obținute în calitatea sa de administrator al unei societăți. La 

acest moment este implicat într-o relație stabilă, care s-a menținut și pe perioada arestului 

preventiv, fiind des vizitat la locul de detenție de partenera de viață și mama sa.  

Inculpatul Y avea vârsta de 42 ani la data săvârșirii infracțiunilor, motiv pentru care, 

în privința sa, nu poate fi reținut teribilismul sau lipsa de maturitate, fiind de așteptat ca, odată 

cu înaintarea în vârstă, experiența de viață să determine o acceptare și o adaptare mai facilă a 

comportamentului individual la restricțiile impuse de normele de conviețuire socială.  

Și acest inculpat a avut o atitudine procesuală de cooperare cu organele judiciare în 

cursul urmăririi penale și de recunoaștere a faptelor săvârșite, de asemenea a denunțat și 

facilitat identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit 

infracțiuni legate de droguri. 

Luând în considerare toate criteriile prevăzute de lege și argumentele expuse anterior, 

Curtea a apreciat că se impune reducerea pedepselor principale aplicate inculpatului Y.  
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5. Confiscare specială 

 

Cuprins pe materii: Drept penal  

Indice alfabetic: confiscarea specială  

Temei de drept: art. 112 alin. 1 lit. b și alin. 2 Cod penal 

 

Luarea măsurii de siguranță trebuie să fie în mod obligatoriu determinată 

de o stare de pericol reală, aptă să fie înlăturată prin luarea măsurii. Prima 

instanță nu a justificat care ar fi starea de pericol generată de deținerea de către 

inculpat a vehiculului a cărui confiscare a dispus-o, iar descurajarea inculpatului 

să săvârşească noi fapte penale în viitor se realizează prin individualizarea și 

aplicarea pedepsei. În condițiile în care instanța de fond a optat pentru stabilirea 

unei amenzi penale și amânarea aplicării acesteia, aplicarea măsurii de 

siguranță a confiscării în parte a vehiculului, prin echivalent, este una vădit 

nejustificată și apare ca fiind mai degrabă o variantă ocolitoare de a sancționa 

efectiv inculpatul, fără a dispune condamnarea acestuia. Prin maniera de 

individualizare a sancțiunilor dispuse prin sentința penală apelată au fost 

aplicate normele de drept penal contrar scopului avut în vedere de legiuitor la 

edictarea lor, interschimbându-se rolul pedepsei cu rolul măsurii de siguranță. 

 

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

197/20.03.2020 

 

Prin sentinţa penală nr. 2818/23.10.2019, pronunţată de Judecătoria I., s-a stabilit în 

sarcina inculpatului X pedeapsa amenzii de 8.000 de lei pentru săvârşirea la 04.12.2017 a 

infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, prevăzută de art. 336 alin. 1 

C.pen. în baza art. 396 alin. 4 C.proc.pen. raportat la art. 83 C.pen. şi art. 396 alin. 10 

C.proc.pen., iar în baza art. 112 alin. 2, raportat la alin. 1 lit. b C.pen., a fost confiscat în parte, 

prin echivalent bănesc, autovehiculul folosit la săvârşirea infracţiunii, respectiv suma de 9.000 

de lei. 

Împotriva sentinţei penale nr. 2818/23.10.2019 pronunţate de Judecătoria I., a declarat 

apel Parchetul de pe lângă Judecătoria I., criticând-o sub aspectul temeiniciei. 

Analizând cauza în care s-a pronunţat sentinţa penală apelată, prin prisma tuturor 

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

alin. (2) Cod procedură penală, în ceea ce privește individualizarea judiciară a sancțiunii 

aplicate inculpatului, Curtea a apreciat că aceasta este mult prea blândă raportat gravității 

faptei.  

În plus, Curtea a apreciat că dispoziția prin care prima instanță a dispus confiscarea în 

parte, prin echivalent bănesc, a autovehiculului folosit la săvârşirea infracţiunii, respectiv a 

sumei de 9.000 de lei, nu poate fi menținută. 
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Confiscarea este o măsură ce decurge din comiterea faptelor penale, care declanşează 

aplicarea întregului tratament sancţionator de natură penală, inclusiv a dispoziţiilor de drept 

penal substanţial cu caracter general. 

Spre deosebire de pedepse, confiscarea este o măsură de siguranţă şi constituie o 

sancţiune de drept penal cu caracter facultativ ce are drept scop înlăturarea unei stări de 

pericol şi prevenirea comiterii altor fapte prevăzute de legea penală. 

Luarea măsurii de siguranță trebuie să fie în mod obligatoriu determinată de o stare de 

pericol reală, aptă să fie înlăturată prin luarea măsurii.  

Prima instanță nu a justificat care ar fi starea de pericol generată de deținerea de către 

inculpat a vehiculului a cărui confiscare a dispus-o, iar descurajarea inculpatului să 

săvârşească noi  fapte penale în viitor se realizează prin individualizarea și aplicarea pedepsei. 

În condițiile în care instanța de fond a optat pentru stabilirea unei amenzi penale și 

amânarea aplicării acesteia, aplicarea măsurii de siguranță a confiscării în parte a vehiculului, 

prin echivalent, este una vădit nejustificată și apare ca fiind mai degrabă o variantă ocolitoare 

de a sancționa efectiv inculpatul, fără a dispune condamnarea acestuia.  

Curtea a apreciat că, prin maniera de individualizare a sancțiunilor dispuse prin 

sentința penală apelată, au fost aplicate normele de drept penal contrar scopului avut în vedere 

de legiuitor la edictarea lor, interschimbându-se rolul pedepsei cu rolul măsurii de siguranță. 

În consecință, a înlăturat dispoziția prin care prima instanță a dispus confiscarea în 

parte, prin echivalent bănesc, a autovehiculului folosit la săvârşirea infracţiunii, respectiv a 

sumei de 9.000 de lei. 

 

6. Cooperare judiciară internațională în materie penală. Aplicarea dispozițiilor art. 

104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004 (republicată) pe tot parcursul procedurii 

de executare a mandatului european de arestare, inclusiv după pronunțarea 

hotărârii definitive de predare și până la predarea efectivă a persoanei 

solicitate 

 

Cuprins pe materii: Cooperare judiciară internațională în materie penală 

Indice alfabetic: Legea nr. 302/2004; executare a mandatului european de arestare 

Temei de drept: art. 104  alin. (9) din Legea nr. 302/2004 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Încheierea penală din 

14.04.2020 

 

În condițiile în care durata maximă de arest a persoanei solicitate permisă 

de lege (180 zile) acoperă nu doar perioada de dinaintea rămânerii definitive a 

hotărârii de predare, ci și perioada de după acest moment și până la predarea 

efectivă către autoritatea emitentă a persoanei solicitate, concluzia ce se 

desprinde este aceea că norma juridică ce statuează obligația instanței de a 

verifica periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă se impune menţinerea 

arestării în vederea predării (art. 104 alin. 9 din Legea nr. 302/2004 republicată) 
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are aplicabilitate/devine incidentă și după ce instanța de judecată a pronunțat 

hotărârea definitivă de predare și până la momentul la care persoana solicitată 

este predată în mod efectiv statului emitent al mandatului european de arestare. 

 

În ceea ce privește arestarea persoanei solicitate în procedura de executare a 

mandatului european de arestare, Curtea reține că, potrivit dispozițiilor art. 104 alin. 10 teza 

finală din Legea nr. 302/2004 republicată, „durata totală, până la predarea efectivă către statul 

membru emitent, nu poate depăşi în niciun caz 180 de zile”. Din interpretarea literală a 

dispoziției legale anterior citată unde legiuitorul folosește expresia „până la predarea 

efectivă”, rezultă în mod neechivoc faptul că durata maximă de 180 zile a arestului are în 

vedere atât procedura de executare a mandatului european de arestare anterioară pronunțării 

hotărârii definitive de predare, cât și procedura ce urmează după momentul rămânerii 

definitive a hotărârii de predare și până la predarea efectivă. 

În condițiile în care durata maximă de arest a persoanei solicitate permisă de lege (180 

zile) acoperă nu doar perioada de dinaintea rămânerii definitive a hotărârii de predare, ci și 

perioada de după acest moment și până la predarea efectivă către autoritatea emitentă a 

persoanei solicitate, concluzia ce se desprinde este aceea că norma juridică ce statuează 

obligația instanței de a verifica periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă se impune 

menţinerea arestării în vederea predării (art. 104 alin. 9 din Legea nr. 302/2004 republicată) 

are aplicabilitate/devine incidentă și după ce instanța de judecată a pronunțat hotărârea 

definitivă de predare și până la momentul la care persoana solicitată este predată în mod 

efectiv statului emitent al mandatului european de arestare.  

Într-o altă ordine de idei, din interpretarea dispozițiilor art. 104 alin. 11 din Legea nr. 

302/2004 republicată, instanța reține că predarea persoanei solicitate se dispune numai cu 

persoana în cauză arestată, adică privată de libertate în mediul custodial.  

Rațiunea acestei dispoziții legale constă în aceea că punerea în executare a hotărârii de 

predare a persoanei solicitate de către Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din 

cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române nu poate fi realizată sub aspect practic decât 

cu persoana în cauză aflată la dispoziția organelor abilitate cu executarea, adică în stare de 

privare de libertate în mediul custodial. Altfel spus, Inspectoratului General al Poliţiei 

Române - Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională se va afla în imposibilitate de a 

preda către autoritatea emitentă persoana solicitată atunci când aceasta nu este arestată și 

astfel nu se cunoaște locul exact în care se găsește; competența Centrului de Cooperare 

Poliţienească Internaţională este aceea de predare a persoanei solicitate fără ca misiunea de 

predare să includă și activități de căutare, identificare și reținere a persoanei în cauză.  

Concluziv, Curtea reține că predarea persoanei solicitate către autoritatea emitentă 

presupune în mod obligatoriu, ca dispoziție accesorie, arestarea persoanei în cauză. Altfel 

spus, măsura arestării persoanei predate reprezintă un „accesoriu” față de dispoziția principală 

de predare în baza unui mandat european de arestare către un stat membru UE. 

În cauza de față, prin hotărârea definitivă din 16.03.2020, s-a dispus predarea 

persoanei solicitate X către autoritatea judiciară emitentă a mandatului europeana de arestare 

(Autoritate Suedeză de Urmărire Penală - Parchetul orașului Boros, Suedia) și, ca dispoziție 

adiacentă/accesorie predării, a fost menținută măsura arestării pentru o durata de 30 de zile, 

respectiv până la data de 14.04.2020, inclusiv.  
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Se constată că datorită contextului actual – național și internațional – generat de 

epidemia de COVID-19 care a impus luarea unor măsuri de prevenire a răspândirii acestui 

nou virus și pentru care a fost decretată stare de urgență în România începând cu data de 

16.03.2020 (data la care a fost pronunțată hotărârea de predare), misiunea de predare/preluare 

efectivă a persoanei solicitate nu a putut fi executată până la acest moment. Mai mult, se 

constată că, până la acest moment, cele două autorități însărcinate cu predarea/preluarea 

persoanei solicitate (I.G.P.R - Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul 

Sirene România, ca autoritate de executare și omologii acestora din Suedia, ca autoritate 

emitentă) nu au convenit o dată certă la care să se facă predarea/preluarea lui X. Reține 

instanța că imposibilitatea de executare a misiunii de predare/preluare a persoanei solicitate 

este determinată de o împrejurare independentă de voința autorităților statului de executare și, 

respectiv, ale statului emitent, situație în care nu poate fi imputată acestora. Totodată, Curtea 

nu poate să nu remarce faptul că imposibilitatea de executare a predării/preluării persoanei 

solicitate este una vremelnică/temporară și nu una cu caracter definitiv. De altfel, se observă 

faptul că autoritatea emitentă, Suedia, prin reprezentantul său din cadrul Eurojust, a avansat 

data de 11 mai 2020 ca dată la care ar urma să aibă loc predarea/preluarea persoanei solicitate. 

În considerarea tuturor argumentelor mai sus dezvoltate, reținând faptul că dispoziția 

din sentința penală nr. 14/FCJI/2020 (pronunțată în prezentul dosar) de predare a persoanei 

solicitate X către autoritatea emitentă nu poate fi pusă în executare în lipsa dispoziției 

accesorii de arestare a persoanei în cauză, având în vedere că norma juridică înscrisă la art. 

104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004, forma republicată are aplicabilitate pe tot parcursul 

procedurii de executare a mandatului european de arestare, adică inclusiv pronunțarea 

hotărârii definitive de predare și până la predarea efectivă, observând că, în cauză, durata 

arestării lui X în vederea predării nu a atins durata legală maximă de 180 zile, Curtea de apel 

dispune menținerea măsurii arestării pentru o durată legală de 30 de zile în vederea 

predării/preluării efective a persoanei solicitate.  

 

7. Contestaţie cameră preliminară. Încălcarea dreptului la apărare prin audierea 

suspecţilor după un an de la momentul începerii urmăririi penale. Nulitatea 

absolută  

 

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

Indice alfabetic: Drept procesual penal 

Temei de drept: art. 10 alin. 3, art. 281, art. 342-347 Cod de procedură penală  

 

Urmărirea penală in rem, chiar şi în ipoteza în care identitatea 

persoanelor suspectate de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală este 

indicată în actul de sesizare a organelor de urmărire penală, nu contravine 

dreptului la apărare al acuzaţilor, în această etapă organele de urmărire penală 

administrând probatoriul necesar pentru a stabili dacă, în concret, acuzaţia poate 

fi îndreptată împotriva vreunui făptuitor.  

Or, ţine de o anumită strategie a anchetei penale oportunitatea efectuării 

unui anumit act la un moment dat al procedurii, fără ca prin aceasta să se poată 
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face un proces de intenţie în privinţa procurorului şi fără ca aceasta să implice 

încălcarea unor dispoziţii procedurale. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Încheierea penală din 

27.02.2020  

 

Tribunalul Iaşi, prin Încheierea penală nr. 129/C.P./25.11.2019, pronunţată de 

judecătorul de cameră preliminară, a respins ca neîntemeiate cererile şi excepţiile invocate de 

inculpaţii A, B, F, E, a constatat că instanţa este competenţa să soluţioneze cauza, a constatat 

că rechizitoriul corespunde condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de legea procesual 

penală, precum şi că are aptitudinea de a învesti instanţa de judecată cu soluţionarea cauzei 

prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor A, B, C, D, E, F, G, H pentru 

comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 

cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 2 din Codul penal 1969 în ceea ce-i priveşte 

pe inculpaţii B şi H, constatând legalitatea actelor de urmărire penală şi a probelor 

administrate şi dispunând începerea judecăţii. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, între altele că inculpaţii au invocat 

încălcarea dreptului la apărare, constând în aceea că, în intervalul cuprins între data de 

30.07.2018 şi momentul în care inculpaţii au fost audiaţi pentru prima oară, în calitate de 

suspecţi, nu s-a făcut niciun demers concret pentru aducerea la cunoştinţă a acuzaţiilor în cel 

mai scurt timp, astfel că au fost încălcate disp. art. 10 alin.  3  din Codul de procedură penală, 

art. 1 alin. 2, art. 2, art. 307, art. 108, art. 89,  art. 92 şi art.  78 cu referire la art. 83 din Codul 

de procedură penală. S-a motivat această excepţie în sensul că organele de urmărire penală 

aveau cunoştinţă de faptul că inculpaţii sunt principalii suspecţi în cauza încă de la data de 

30.07.2018, când Oficiul Registrului Comerţului, cu adresa nr. 69044/30.07.2018, a 

comunicat organelor de urmărire penală informaţiile relevante despre societăţile comerciale 

administrate de inculpaţi.  

Cu toate acestea, inculpaţii au fost audiaţi pentru prima oară după aproximativ un an, 

respectiv la datele de 05.06.2019, 06.06.2019, 19.06.2019. Având în vedere că în intervalul 

2018-2019 s-au efectuat numeroase acte de urmărire penală şi s-au administrat probe, fără ca 

persoanele acuzate să aibă cunoştinţă de acestea şi să îşi poată exercita dreptul la apărare, s-a 

invocat nulitatea absolută a acestora. 

A apreciat judecătorul de cameră preliminară că în etapa procesuală a urmăririi penale 

in rem, organele de urmărire penală administrează probatoriul necesar pentru a stabili dacă, în 

concret, acuzaţia poate fi îndreptată împotriva vreunui făptuitor, fără ca acest mod de lucru să 

semnifice încălcarea dreptului la apărare, chiar şi în ipoteza în care identitatea persoanelor 

suspectate de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală este indicată în actul de sesizare 

a organelor de urmărire penală. 

Judecătorul de cameră preliminară a apreciat că durata fazei de investigare a faptei, 

mai ales în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală, nu poate fi cenzurată în faza de cameră 

preliminară, având în vedere complexitatea probatoriului ce este necesar a fi administrat 

anterior formulării unei acuzaţii în materie penală cu referire la această infracţiune, astfel că 

intervalul de timp indicat de către inculpaţi nu este de natură să conducă la concluzia că a 

existat o încălcare a dreptului la apărare; în acest interval de timp, s-a efectuat constatarea 
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tehnico-ştiinţifică, procedeu probator necesar, din perspectiva organelor de urmărire penală, 

pentru formularea acuzaţiilor în materie penală şi definirea acestora.  

Curtea de Apel Iași a respins ca nefondată contestaţia inculpaţilor reținând, intre altele, 

că urmărirea penală in rem, chiar şi în ipoteza în care identitatea persoanelor suspectate de 

comiterea unei fapte prevăzute de legea penală este indicată în actul de sesizare a organelor de 

urmărire penală, nu contravine dreptului la apărare al acuzaţilor, în această etapă organele de 

urmărire penală administrând probatoriul necesar pentru a stabili dacă, în concret, acuzaţia 

poate fi îndreptată împotriva vreunui făptuitor.  

Or, ţine de o anumită strategie a anchetei penale oportunitatea efectuării unui anumit 

act la un moment dat al procedurii, fără ca prin aceasta să se poată face un proces de intenţie 

în privinţa procurorului şi fără ca aceasta să implice încălcarea unor dispoziţii procedurale. 

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

investigare a faptei, mai ales în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală, având în vedere 

complexitatea probatoriului ce este necesar a fi administrat anterior formulării unei acuzaţii în 

materie penală cu referire la această infracţiune; din această perspectivă, intervalul de timp 

invocat de către inculpaţi cuprins între data de 30.07.2018 şi momentul audierii acestora ca 

suspecţi, nefiind susceptibil să conducă la o încălcare a dreptului la apărare. 

Mai mult, ulterior dispunerii efectuării în continuare a urmăririi penale, aducerii la 

cunoştinţa acuzaţilor a obiectului cauzei şi audierii acestora, inculpaţii, suspecţi la acel 

moment, aveau posibilitatea contestării legalităţii şi temeiniciei probelor administrate, precum 

şi  propunerii de noi probe în apărare, drept care le-a fost respectat, după cum rezultă din 

conţinutul declaraţiilor inculpaţilor, constatându-se că, la momentul audierii persoanelor 

acuzate, în calitate de suspecţi, acestora le-a fost adus la cunoştinţă conţinutul raportului de 

constatare tehnico-ştiinţifică şi nu s-au formulat obiecţiuni sau cereri de probe, aspect 

consemnat în mod expres de organul de urmărire penală. 

 

8. Contestaţie cameră preliminară. Nelegalitatea sesizării derivând din omisiunea 

organului de urmărire penală de a sursa autosesizării  

 

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

Indice alfabetic: Drept procesual penal 

Temei de drept: art. 292, art. 342-347 Cod de procedură penală  

 

Nu rezultă din nicio dispoziţie legală obligativitatea organului de urmărire 

penală de a menţiona expres sursa, izvorul de unde a aflat că s-a săvârşit o 

infracţiune, fiind prevăzută numai obligaţia de a întocmi un proces-verbal de 

sesizare din oficiu în cazul în care a aflat despre săvârşirea unei fapte penale pe 

altă cale decât plângere, denunţ, sesizare făcută de persoane cu funcţii de 

conducere şi alte persoane. 

Nu se poate considera că prin neindicarea sursei autosesizării am fi în 

prezenţa nelegalităţii actului de sesizare şi implicit a tuturor actelor de urmărire 

penală subsecvente, efectuate ulterior autosesizării. Activitatea de documentare a 

unei fapte pretins infracţionale implică în mod obligatoriu o sursă de informare, a 
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cărei devoalare poate compromite scopul procesului penal; de asemenea, 

caracterul real sau nereal al sursei nu este un criteriu de apreciere a oportunităţii 

continuării desfăşurării activităţilor de documentare a faptei, fiind imposibil ca 

această cenzură să poată fi efectuată la momentul incipient al aflării despre 

comiterea unei fapte penale. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Încheierea penală din 

27.02.2020  

 

Tribunalul Iaşi, prin Încheierea penală nr. 141/C.P./27.12.2019, în baza dispozițiilor 

art. 345 alin. 1 Cod de procedură penală, a respins, ca nefondate, cererile şi excepţiile 

invocate de inculpatul X, privind legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării 

probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, a constatat competenţa Tribunalului Iaşi, 

legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul întocmit la data de 13.11.2019, precum şi 

legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, în cauza privind pe 

inculpatul X trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii „trafic de droguri de mare risc”, 

prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din 

Codul penal şi art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, republicată, dispunând începerea 

judecăţii. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, între altele că inculpatul a arătat că 

organul de cercetare penală a fost investit, aparent, prin actul prevăzut de art. 292 Cod de 

procedură penală, şi anume procesul-verbal de sesizare din oficiu din anul 2019, luna iunie, 

ziua 11, încheiat în municipiul Iași, sediul B.C.C.O. Iaşi – fără a se menţiona ora autosesizării. 

A arătat că nicăieri în cuprinsul procesului-verbal nu este indicată sursa autosesizării, 

or, raportat la conţinutul autosesizării – provenienţa canabisului şi a drogurilor de mare risc – 

„din comenzi online, prin intermediul site-urilor „dark web” – activităţi care în mod normal 

au un caracter privat, întrucât implică folosirea unui user, a unei parole şi cel mai probabil a 

unei modalităţi de plată, s-a apreciat că, în mod evident, alta a fost modalitatea în care agentul 

de poliţie a fost sesizat cu privire la presupusa activitate infracţională a numitului X. 

A invocat că art. 292 Cod de procedură penală stabileşte caracterul subsidiar al 

sesizării din oficiu, faţă de sesizarea făcută prin plângere, respectiv prin denunţ – faptul că 

sesizarea din oficiu intervine doar atunci când organul judiciar nu a fost sesizat prin plângerea 

victimei sau prin denunţul terţului şi a apreciat că, în aceste condiţii, au fost nesocotite 

dispoziţiile art. 290 alin. (1) C.proc.pen. În măsura în care la dosarul cauzei nu se regăseşte 

vreun denunţ formulat în scris, este de presupus că relatările ce fac obiectul acelui denunţ au 

fost realizate verbal, sens în care, potrivit art. 290 alin. (2) C.proc.pen. cu referire la art. 289 

alin. (6), denunţul făcut oral „se consemnează într-un proces-verbal de către organul care îl 

primeşte”. Raportat la dispoziţia legală ce condiţionează sesizarea din oficiu de inexistenţa 

anterioară a unei sesizări „pe altă cale” (cu referire evidentă la plângere sau denunţ), s-a 

susţinut că este nelegală întocmirea procesului-verbal de sesizare din oficiu de agentul de 

poliţie şi neconsemnarea într-un proces-verbal a denunţului verbal respectiv. 

A arătat că, întrucât legala sesizare este premisa începerii urmăririi penale (potrivit art. 

305 alin. l C.proc.pen.), nelegalitatea actului de sesizare a organului de urmărire penală atrage 

nelegalitatea ordonanţei de începere a urmăriri penale in rem (ordonanţa din 21.06.2019 orele 
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11.55) şi implicit a tuturor actelor de urmărire penală efectuate după acest moment, cu efectul 

excluderii tuturor probelor administrate prin actele de urmărire penală afectate de nulitate.  

Raportat la dispoziţiile art. 102 alin. (3) Cod de procedură penală s-a solicitat să se 

constate nulitatea procesului-verbal de sesizare din oficiu din 21.06.2019 şi a tuturor actelor 

de urmărire penală subsecvente. 

A reţinut judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond că în dosarul de 

urmărire penală, conform procesului-verbal întocmit la data de 11.06.2019 de agentul de 

poliţie din cadrul I.G.P.R.-B.C.C.O. Iaşi - Serviciul Antidrog, organele de urmărire penală s-

au sesizat din oficiu cu privire la faptul că numitul X ar comercializa droguri de risc şi de 

mare risc, că ar avea o plantaţie de canabis, că ar fi sprijinit de alte persoane în activitatea 

infracţională. 

S-a arătat că potrivit art. 292 Cod de procedură penală, organul de urmărire penală se 

sesizează din oficiu dacă află că s-a săvârşit o infracţiune pe orice altă cale decât cele 

prevăzute la art. 289-291 şi încheie un proces-verbal în acest sens. 

Nu rezultă din dispoziţiile legale arătate faptul că organele de urmărire penală sunt 

obligate să indice de unde au aflat că s-a săvârşit o infracţiune, respectiv sursa informaţiei, 

fiind prevăzută numai obligaţia de a întocmi un proces-verbal de sesizare din oficiu în cazul în 

care au aflat despre săvârşirea unei fapte penale pe altă cale decât plângere, denunţ, sesizare 

făcută de persoane cu funcţii de conducere şi alte persoane. 

Nu se poate reţine argumentul invocat de apărare, că, prin neindicarea sursei 

autosesizării, au fost încălcate de către organele de urmărire penală dispoziţiile art. 290 alin. 1 

C.proc.pen. sau ale art. 286 alin. 6 C.proc.pen. 

De asemenea, neindicarea orei la care a fost încheiat procesul-verbal de sesizare din 

oficiu nu conduce la nelegalitatea procesului-verbal, întrucât, conform art. 199 C.proc.pen., 

nu există obligaţie de a fi indicate ora încheierii procesului-verbal, ci obligaţia de a indica ora 

la care a început şi s-a sfârşit activitatea consemnată în procesul-verbal, or, în cazul de faţă, nu 

a fost consemnată o activitate ce a presupus o derulare în timp. 

Curtea de Apel Iași a respins ca nefondată contestaţia inculpatului reținând, între 

altele, că argumentele invocate de inculpat sunt nefondate, neputând fi identificate încălcări 

ale dispoziţiilor legale indicate, nerezultând din nicio dispoziţie legală obligativitatea 

organului de urmărire penală de a menţiona expres sursa, izvorul de unde a aflat că s-a 

săvârşit o infracţiune, fiind prevăzută numai obligaţia de a întocmi un proces-verbal de 

sesizare din oficiu în cazul în care a aflat despre săvârşirea unei fapte penale pe altă cale decât 

plângere, denunţ, sesizare făcută de persoane cu funcţii de conducere şi alte persoane. 

În această cheie argumentativă, nu se poate considera că prin neindicarea sursei 

autosesizării am fi în prezenţa nelegalităţii actului de sesizare şi implicit a tuturor actelor de 

urmărire penală subsecvente, efectuate ulterior autosesizării.  

Activitatea de documentare a unei fapte pretins infracţionale implică în mod 

obligatoriu o sursă de informare, a cărei devoalare poate compromite scopul procesului-penal; 

de asemenea, caracterul real sau nereal al sursei nu este un criteriu de apreciere a oportunităţii 

continuării desfăşurării activităţilor de documentare a faptei, fiind imposibil ca această 

cenzură să poată fi efectuată la momentul incipient al aflării despre comiterea unei fapte 

penale. 
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9. Eroarea asupra normei extrapenale 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Cauze de neimputabilitate 

Indice alfabetic: Drept penal; apel penal; eroarea de drept 

Temei de drept: C.pen., art. 30 alin. 4 

 

Eroarea asupra normei extrapenale implică necunoașterea sau 

cunoașterea greşită a normei extrapenale de care depinde caracterul penal al 

faptei. Îndoiala nu echivalează cu eroarea asupra normei extrapenale, ci 

determină obligaţia subiectului activ de a nu acţiona în condiţiile unei cunoaşteri 

incerte a normei extrapenale. 

Inculpatul cunoştea faptul că nu este deținătorul unui permis de armă pe 

teritoriul României şi nu a declarat existenţa armei şi muniţiilor la controlul 

efectuat la trecerea frontierei de stat a României şi nu a derulat minime demersuri 

de a se informa cu privire la categoriile de arme care pot fi deținute legal pe 

teritoriul României, modalitatea legală de dobândire a acestora şi condiţiile de 

deţinere a acestora, obligaţie care trebuia îndeplinită anterior achiziţionării 

bunurilor. 

 

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

165/12.03.2020 

 

Prin sentinţa penală nr. 329/16.10.2019 pronunţată de Judecătoria Bârlad, s-a dispus în 

temeiul art. 396 alin. 5 C.proc.pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. d C.proc.pen., achitarea 

inculpatului A. pentru săvârșirea infracțiunii de „nerespectarea regimului armelor şi 

muniţiilor”, faptă prevăzută de art. 342 alin. 1 C.pen. şi „contrabandă”, faptă prevăzută de art. 

271 din Legea nr. 86/2006, republicată, privind Codul Vamal al României, cu aplicarea art. 38 

alin. 1 Cod penal. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că, prin actul de sesizare a 

instanţei, s-a imputat inculpatului că la data de 21.05.2018 a introdus în țară, fără drept, un 

pistol de tir sportiv marca Latek Safari cal. 4 mm Flobert, seria XK 483342 și muniția 

aferentă, iar în perioada 21.05.2018-01.06.2018 a deținut la domiciliul său, fără drept, o armă 

letală din categoria celor supuse autorizării. 

A reţinut prima instanţă că, din cuprinsul tuturor probelor administrate, rezultă în mod 

clar că lucrătorul de poliţie nu l-a îndrumat în niciun sens pe inculpat pentru predarea armei, 

astfel că ne aflăm într-o situaţie neimputabilă inculpatului. Având în vedere faptul că în 

momentul achiziţionării, precum şi pe actul prin care a achiziţionat arma, inculpatului i s-a 

conturat clar ideea că arma nu este una letală, ci una de tir sportiv şi distracţie, nu poate fi 

reţinut că inculpatul a acţionat cu intenţie şi astfel, fapta nu îi este imputabilă, el aflându-se 

într-o evidentă eroare de fapt. 

Totodată, instanţa de fond a reţinut că, neavând dovezi cu privire la intenţia 

inculpatului de săvârşi cele două fapte penale reţinute în sarcina sa, ci având dovada contrară 
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că toată infracțiunea, presupusul concurs de infracțiuni a fost descoperit prin propria predare a 

armei, deși nu în sensul predării cu conștiința unei vinovății, ci notificării birocratice și 

administrative a deținerii sale, cu atât mai mult cu cât se știa acest lucru, se poate avea în 

vedere faptul că nu a existat niciodată intenția unei omisiuni, prin urmare, nu a existat intenția 

de a pătrunde în țară nedeclarând acea armă, arătându-se că nu există dovezi contrare din 

partea Parchetului că o asemenea intenție a existat. 

A mai reţinut instanţa fondului că un alt motiv pentru care fapta nu poate fi reţinută ca 

fiind o faptă penală comisă de inculpat cu vinovăţie este acela că Legea nr. 295/2004 la care 

se raportează prevederile art. 342 C.pen., nu reglementează situația în care s-a aflat inculpatul, 

respectiv este cetățean român care a cumpărat în mod legal și a deținut în mod legal arma în 

locul de unde a achiziționat-o pe teritoriul altui stat, ulterior venind cu ea în țară. 

Se constată că Legea nr. 295/2004 oferă soluții, inclusiv sancțiuni, deci nu pedepse, 

doar sancţiuni contravenționale, prevede ipoteze pentru cetățenii români care își cumpără 

arme din străinătate introducându-le în țară și pentru cetățenii străini care fie aduc în țară, fie 

scot din țară, arme. 

Această eroare în care s-a aflat inculpatul pe toată durata deţinerii armei au manifestat-

o şi organele de poliţie cărora le-au trebuit mai multe zile până să își dea seama unde a greșit 

inculpatul. 

Astfel, s-a reţinut că există o cauză de neimputabilitate, deoarece chiar lucrătorul de 

poliţie l-a încurajat pe inculpat să continue să deţină arma în posesia lui, să continue acest 

flagrant până se lămurește birocratic, administrativ prin interpretarea normelor juridice dacă 

este sau nu cauză penală, dacă poate sau nu poate să deţină acea armă în mod legal. 

Eroarea cu privire la nedeclararea la vamă acestei arme rezultă din faptul că, având 

acte doveditoare pentru achiziţionarea armei, în mintea inculpatului s-a conturat ideea că dacă 

va aduce la cunoştinţa organelor de poliţie de la domiciliul său acest lucru, este suficient 

pentru a nu încălca legea. 

În consecință, din întreaga conduită a inculpatului din perioada 21.05.2018, data 

introducerii în ţară şi până la data de 01.06.2018 data la care i s-a cerut să predea această 

armă, se constată că inculpatul a fost cel care  s-a interesat în mod constant și s-a adresat 

organelor de poliție pentru a explica circumstanțele introducerii pe teritoriul României a armei 

dobândite în mod legal pe teritoriul Ucrainei. 

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

criticând, între altele, soluţiile de achitare dispuse de instanţa de fond, susţinându-se că 

inculpatul avea obligaţia de se informa cu privire la categoriile de arme pe care le poate 

deţine, în mod legal, pe teritoriul României, pentru existenţa infracţiunii prevăzute de art. 342 

alin. 1 Cod penal, fiind necesar să fie îndeplinite următoarele cerinţe esenţiale: să existe o 

armă letală, muniţie, mecanisme sau dispozitive ale acestora; acţiunea de deţinere să se 

realizeze fără drept. 

În privinţa cauzei de neimputabilitate, s-a arătat prin motivele de apel că la momentul 

în care a adus la cunoştinţă polițistului că şi-a achiziţionat o armă de pe teritoriul Ucrainei, un 

stat non UE, inculpatul A deţinea deja arma din data de 18.05.2018, neprezentând relevanță că 

polițistul nu i-a luat arma la momentul în care a aflat despre acest aspect. 

De asemenea, s-a arătat că în speţă nu are importanţă ce tip de armă credea inculpatul 

că a achiziţionat, din moment ce nu avea drept de port armă emis de autorităţile competente, 

inculpatul având obligaţia de a cunoaşte faptul că pentru a deţine o armă, trebuie, în prealabil, 
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să se adreseze autorităţilor competente pentru a fi verificat dacă îndeplineşte condiţiile 

prevăzute de lege pentru a deţine armă şi pentru a obţine permisul de port-armă. 

Curtea a apreciat ca fondat apelul, considerând că elementul material al laturii 

obiective a infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor prevăzută în art. 342 

alin. 1 Cod penal constă într-una din următoarele acţiuni: deţinerea, portul, confecţionarea, 

precum şi orice operațiune privind circulaţia armelor letale, a muniţiilor, mecanismelor sau 

dispozitivelor acestora sau funcționarea atelierelor de reparare a armelor letale. 

Deţinerea armelor și muniţiilor înseamnă primirea și păstrarea acestora, indiferent de 

modalitatea de dobândire (cumpărare, donaţie, împrumut) și dacă făptuitorul le deţine pentru 

el sau pentru altul. 

Pentru ca acţiunea de deținere să întregească latura obiectivă a infracţiunii prevăzută 

în art. 342 alin. 1 Cod penal trebuie să fie îndeplinită și cerința esențială ca acţiunea respectivă 

să fie „fără drept”, și anume fără respectarea condiţiilor prevăzute în Legea nr. 295/2004 

privind regimul armelor și al muniţiilor. 

Potrivit art. 2 pct. II.2. din Legea nr. 295/2004 prin expresia arme şi muniții letale se 

înţelege armele şi munițiile prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a 

persoanelor şi care sunt prevăzute în categoria B din anexă. 

Conform art. 10 alin. 1 din acelaşi act normativ dreptul de procurare, de deţinere sau, 

după caz, de port şi folosire a armelor letale se dobândește de la data emiterii de către 

autorităţile competente a autorizaţiei de procurare a armei sau, după caz, a permisului de 

armă. 

În conformitate cu art. 156 din H.G. nr. 707/2006 privind Regulamentul de aplicare al 

Codului Vamal al României, persoanele fizice române sau străine au obligaţia de a declara la 

autoritatea vamală şi de a depune, la biroul vamal de intrare/ieșire în/din România, o 

declaraţie vamală scrisă în toate cazurile de introducere sau scoatere a armelor letale sau 

neletale, definite potrivit Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. 

Infracţiunea privind nerespectarea regimului armelor și muniţiilor se consumă în 

momentul în care executarea acţiunii care constituie elementul material al infracţiunii a ajuns 

până la capăt și a produs urmarea imediată, respectiv s-a creat starea de pericol pentru relaţiile 

sociale ocrotite. 

Curtea a reţinut referitor la eroarea asupra normei extrapenale, cauză de 

neimputabilitate prevăzută în art. 30 alin. 4 Cod penal, că acesta implică necunoașterea sau 

cunoașterea greşită a normei extrapenale de care depinde caracterul penal al faptei. Îndoiala 

nu echivalează cu eroarea asupra normei extrapenale, ci determină obligaţia subiectului activ 

de a nu acţiona în condiţiile unei cunoaşteri incerte a normei extrapenale. 

Or, cauza de neimputabilitate prev. de art. 30 alin. 1 şi 4 Cod penal nu este incidentă în 

privinţa niciuneia dintre cele două infracţiuni. În cazul în care făptuitorul are numai o 

îndoială, un dubiu, cu privire la tipicitatea faptei, aceasta îi va fi imputabilă. 

Inculpatul A. cunoştea faptul că nu este deținătorul unui permis de armă pe teritoriul 

României şi nu a declarat existenţa armei şi muniţiilor la controlul efectuat la trecerea 

frontierei de stat a României în data de 21 mai 2018. 

Independent de propria obligație de a se informa cu privire la categoriile de arme care 

pot fi deținute legal pe teritoriul României, modalitatea legală de dobândire a acestora şi 

condiţiile de deţinere a acestora, obligaţie care trebuia îndeplinită anterior achiziţionării 

bunurilor (de exemplu, obţinerea prealabilă a autorizației de procurare, conform art. 22 din 

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor; categoria persoanelor care pot 
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deţine arme de tir – art. 38 din acelaşi act normativ) şi în legătură cu care nu a derulat minime 

demersuri, la momentul trecerii frontierei de stat inculpatul avea o nouă posibilitate de a 

verifica dacă deţinerea armei şi a muniţiilor pe teritoriul României sunt legale, indiferent de 

regimul juridic al acestora pe teritoriul Ucrainei. 

Inculpatul A. nu a făcut însă acest lucru, ascunzând existenţa bunurilor în discuţie, 

discuţiile sale ulterioare cu agentul de poliţie din localitatea de domiciliu nefiind de natură a 

înlătura răspunderea sa penală pentru săvârşirea în concurs a celor două infracţiuni.  

 

10. Plângere. Analiza legalității măsurii. Tentativă de omor. Ridicare silită de 

obiecte, posibil corpuri delicte 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.  

Indice alfabetic: Drept penal. Drept procesual penal.  

Temei de drept: art. 188 alin.1 Cod penal, art.169 C.proc.pen., art.171 C.proc.pen., 

art.250 C.proc.pen. 

 

Pentru a se dispune ridicare silită de obiecte, posibil corpuri delicte, este 

necesar ca a  priori, organele judiciare să fi solicitat predarea obiectelor, apoi să 

constate existenţa refuzului deţinătorului acestora de a le preda sau tăgada 

existenţei sau deţinerii lor şi numai ulterior să aprecieze că este necesară 

ridicarea prin constrângere a acestor bunuri. 

Situaţia premisă, condiţie de legalitate a dispunerii ridicării silite de obiecte, o 

reprezintă existenţa refuzului de predare din partea persoanelor care se susţine că ar deţine 

aceste obiecte, posibil corpuri delicte. 

 

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

9/31.01.2020 

 

Prin Încheierea din data de 22.01.2020, Tribunalul Iaşi a dispus: 

1. În baza dispoziţiilor art. 171 cu referire la art. 169 Cod procedură penală, ridicarea 

silită a următoarelor obiecte, posibil corpuri delicte:  

- de la locuinţa inculpatului A.R.-C.,…, respectiv a concubinei acestuia U.I.-M., a unei 

furci „cu două coarne, cu coada din lemn decojită şi pârlită”. 

- de la locuinţa inculpatului U.N.-C.,…,mai exactă a părinților săi U.N. şi U.M.,  din 

aceiași localitate a următoarelor obiecte : 1) a unei lopeţi (sau hârleţ) „cu coadă scurtă din 

lemn de brad, finisată, cu lungimea de cca. 1 m, cu partea metalică pătrată şi cu colţurile 

îndoite”; 2) a tuturor hârlețelor ce vor fi identificate la locuința anterior menţionată.   

2. În baza dispoziţiilor art.171 cu referire la art.170 alin.1 şi art.160 Cod procedură 

penală, a dispus ca numita U.I.-M. să prezinte organelor desemnate să aducă la îndeplinire 

dispozițiile instanţei toate celelalte obiecte de tip furcă deținute (urmând ca, în caz de refuz de 

prezentare, obiectele respective să fie identificate de organele de executare) la locuinţa sa şi a 
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inculpatului A.R.-C., care însă nu vor fi ridicate, dar vor fi fotografiate şi descrise fiecare, în 

cuprinsul unui proces-verbal separat.  

Pentru a dispune astfel, judecătorul investit cu soluţionarea cauzei din cadrul 

Tribunalului Iaşi a reţinut faptul că în seara zilei de 01.05.2019, pe fondul consumului 

excesiv de băuturi alcoolice şi al unui conflict spontan, inculpații A.R.C. și U.N.-C., ar fi 

lovit-o cu o furcă și, respectiv, cu un hârleţ pe persoana vătămată P.P.N., care a suferit 

multiple traumatisme de natură să îi pună viața în primejdie. 

În faza de urmărire penală, nu s-au identificat şi ridicat pretinsele obiecte corp delict, 

respectiv furca şi hârleţul în discuție.  

Astfel, pe de o parte, organele de urmărire penală nu au făcut niciun fel de demers 

concret în acest sens. Pe de altă parte, în aceiaşi fază procesuală, inculpatul U.N.C. nu a putut 

fi audiat, plecând în străinătate imediat după ce a aflat că a fost citat să se prezinte la organele 

de urmărire penală, astfel încât nu a putut furnizat detalii privitoare la obiectul corp delict. În 

faza de urmărire penală, inculpatul A.R.C. a fost audiat, neasumându-și faptele imputate şi 

nefurnizând detalii privitoare la presupusul corp delict pe care l-ar fi utilizat la săvârşirea 

faptei de care este acuzat. De altfel, acesta nici nu a făcut referire la vreun corp delict. 

În faza de judecată, inculpatul A.R.C. a fost audiat primul, la debutul cercetării 

judecătorești, negând comiterea faptei, dar recunoscând că a fost prezent la locul incidentului 

având asupra sa o furcă cu două coarne, cu care ar fi lovit alți doi tineri, dar nu pe persoana 

vătămată, despre care a susținut că ar fi fost lovită cu un hârleț de coinculpatul U.N.C. În acea 

declaraţie, inculpatul A. a susținut repetat şi constant că inculpatul U. ar fi avut asupra sa şi ar 

fi utilizat un hârleț.  

Ulterior, după  predarea sa autorităților române (în baza mandatului european de 

arestare), inculpatul U.N.C. a fost audiat de instanță, în cadrul procedurii de confirmare a 

mandatului de arestare preventivă, ocazie cu care nu şi-a asumat nici o responsabilitate, 

precizând că se consideră nevinovat şi că ar fi acționat în apărare, însă a recunoscut venirea la 

locului incidentelor împreună cu coinculpatul A.R., înarmați fiecare cu câte un obiect 

contondent (menționând însă că el avea o lopată şi nu un hârleţ), precum şi că ar fi lovit de 

trei ori cu partea metalică a lopeţii pe persoana vătămată P.P. (peste mână şi corp, dar nu în 

cap) pentru a se apăra întrucât acesta ar fi vrut să-l lovească cu un cuțit.  

În speță, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată, au fost audiați şi, 

respectiv, reaudiați un număr ridicat de martori oculari, toți aceștia făcând vorbire – atunci 

când s-au referit la corpurile delicte ce ar fi fost utilizate la comiterea faptelor – de un hârleţ şi 

respectiv de o furcă. Nici  un martor nu a făcut vorbire de vreo lopată. Cu toate aceste, 

martorii nu au putut furniza  elemente detaliate cu privire la caracteristicile celor două 

pretinse corpuri delicte, doar în privința furcii mai mulți dintre aceștia susținând că ar fi fost o 

furcă, posibil, cu trei coarne.  

Reaudiați punctual la termenul din 21.01.2019, inculpații au susținut că au avut asupra 

loc o furcă (A.) şi o lopată (U.), fiecare descriind aceste obiecte, cu precizarea că acestea s-ar 

afla la locuințele lor şi cu precizarea că sunt de acord să fie predate autorităților.  

Împotriva acestei soluţii, în termenul legal, a promovat calea de atac a plângerii prev. 

de art. 171 alin. 2 C.proc.pen., Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi motivat de netemeinicia 

soluţiei contestate doar prin raportare la posibilitatea sau nu de a fi expertizate aceste 

presupuse corpuri delicte. 
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Prin Decizia penală nr.9 din data de 31.01.2020, pronunțată în dosarul nr. 

3837/99/2019, Curtea de Apel Iași a analizat, cu prioritate, soluţia dispusă de instanţa de fond 

din perspectiva legalităţii acesteia, și a admis plângerea parchetului, desființând încheierea 

contestată.  

A reținut că ridicarea obiectelor, ca obligaţie a instanţei de judecată, poate avea loc la 

cerere, când ridicarea se face prin predarea acestor bunuri de bunăvoie de către persoanele 

care le deţin, sau pe cale silită, când ridicarea se realizează forţat, împotriva voinţei celor care 

le deţin, în situaţia în care se refuză predarea acestora sau li se tăgăduieşte existenţa.     

Când există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi sunt 

temeiuri de a se crede că un obiect poate servi ca mijloc de probă, instanţa de judecată, prin 

încheiere dispune ca persoana fizică, cum este cazul speţei de faţă, în posesia căreia se află 

obiectele, să le predea, sub luare de dovadă, conform art. 170 din Codul de procedură penală. 

Persoanelor cărora instanţa le solicită predarea obiectelor deţinute le incumbă obligaţia 

predării. 

Pe de altă parte, potrivit art. 171 alin. 1 C.proc.pen., dacă obiectul sau înscrisul cerut 

nu este predat de bunăvoie, organul de urmărire penală, prin ordonanță, sau instanța de 

judecată, prin încheiere, dispune ridicarea silită. În cursul judecății dispoziția de ridicare silită 

a obiectelor sau înscrisurilor se comunică procurorului, care ia măsuri de aducere la 

îndeplinire, prin organul de cercetare penală. 

Prin urmare, ridicarea silită este procedeul probatoriu prin care sunt ridicate prin 

constrângere obiecte ce pot fi folosite ca mijloace de probă în procesul penal, de la persoanele 

fizice care le deţin, în ipoteza în care se refuză predarea acestor bunuri ori li se tăgăduieşte 

existenţa sau deţinerea. 

Din interpretarea dispoziţiilor art. 171 alin. 1 C.proc.pen. anterior redate rezultă că a 

priori este necesar ca organele judiciare să fi solicitat predarea obiectelor, apoi să constate 

existenţa refuzului deţinătorului acestora de a le preda sau tăgada existenţei sau deţinerii lor şi 

numai ulterior să aprecieze că este necesară ridicarea prin constrângere a acestor bunuri. 

Însăşi titlul articolului 171 C.proc.pen., făcând trimitere la ridicarea silită de obiecte, 

impune ca anterior aplicării lui să existe un refuz constatat, întrucât ”silít, -ă” (adj.) înseamnă 

”Cu sila, forțat.” iar constrângerea nu poate avea loc în prezenţa consimţământului.  

Or, în cauza de faţă, ulterior cererii formulate de apărătorul inculpatului U.N. privind 

ridicarea silită de obiecte, instanţa de fond a procedat la luarea unor declaraţii celor doi 

inculpaţi, aceştia precizând expres că sunt de acord să predea bunurile considerate corpuri 

delicte către organul judiciar (f. 57 şi 58, vol. II, dosar fond). În plus, din susţinerile 

apărătorilor aleşi ai inculpaţilor din faţa instanţei de control judiciar rezultă că însăşi 

persoanele la domiciliul cărora se susţine că se află bunurile considerate corpuri delicte, care 

au fost prezente la dezbaterile de la termenul de judecată din data de 21.01.2020 din faţa 

Tribunalului Iaşi sau nu, au fost şi sunt de acord să procedeze la predarea acestor obiecte. 

În acest context, reţine Curtea că măsurii dispuse de judecătorul fondului îi lipseşte 

însăşi situaţia premisă, condiţie de legalitate a acesteia, respectiv existenţa refuzului de 

predare din partea persoanelor care se susţine că ar deţine aceste obiecte, posibil corpuri 

delicte. 

De altfel, judecătorul cauzei a analizat probele administrate până în prezent şi a 

constatat că este posibil ca obiectele indicate de inculpaţi să constituie corpuri delicte, dar nici 

măcar nu a procedat la solicitarea predării acestor obiecte de către persoanele care le deţin, 

condiţie anterioară constatării unui refuz. 
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Prin urmare, fără a analiza utilitatea predării obiectelor identificate de judecătorul 

fondului ca fiind posibile corpuri delicte întrucât nu are competenţa legală de a verifica decât 

soluţia privind aplicarea prevederilor art. 171 C.proc.pen. în cauză, Curtea reţine că 

judecătorul cauzei, identificând obiectele posibil corpuri delicte şi persoanele la care acestea 

se află trebuia, mai întâi, să pună în vedere acestora să predea respectivele bunuri instanţei de 

judecată şi, doar dacă exista un refuz sau aceste persoane ar fi negat deţinerea unor atare 

bunuri, instanţa putea analiza în ce măsură este necesară dispunerea prin constrângere a 

predării acestor obiecte. În acest ultim caz, este întemeiată susţinerea procurorului că o 

constrângere a persoanelor să predea obiectele cu caracteristicile precizate de instanţă sau 

„toate celelalte obiecte de tip furcă deținute la locuinţa sa şi a inculpatului A.R.-C.”, nu poate 

avea loc decât prin încuviinţarea procedeului probatoriu al percheziţiei domiciliare. 

 

11. Apel penal. Procedura de citare în cazul inculpatului persoană juridică. Viciu de 

procedură. Trimitere spre rejudecare 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. C.E.D.O. 

Indice alfabetic: persoană juridică, citare, rejudecare 

Temei de drept: art.257 şi urm.Cod procedură penală, art.353 Cod procedură penală, 

art.361 Cod procedură penală, art.421 Cod procedură penală, art.491 şi art.492 Cod procedură 

penală, art.6 din C.E.D.O., art.2 din Protocolul nr.7 adiţional al C.E.D.O. 

 

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

209/27.03.2020 

Persoana juridică inculpată participă la judecarea cauzei sale prin 

reprezentantul său legal şi, doar în condiţiile în care şi acesta are calitatea de 

inculpat în cauză, prin mandatar numit de persoana juridică sau de instanţă, în 

acest din urmă caz doar dacă persoana juridică inculpată nu şi-a numit 

reprezentant legal. 

Reprezentarea legală este, aşadar, necesară pentru ca persoana juridică 

să poată participa prin acte proprii la procesul penal şi este, totodată, 

obligatorie, întrucât persoana juridică îşi poate manifesta capacitatea de 

exerciţiu numai prin intermediul acestor organe.  

Persoana juridică inculpată se citează la sediul social, citaţia fiind 

înmânată personal reprezentantului legal sau se predă la registratura societăţii 

funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei. 

 

Prin sentința penală nr. 1/03.01.2019 Tribunalul Iaşi a dispus față de inculpata 

persoană juridică S.C.P.G.S.R.L. Iaşi: 

- Încetarea procesului penal, cf. art.396 alin.6 din Cod Pr. Pen., coroborat cu art.16 

alin.1 lit. f  Cod Pr. Pen., pentru infracţiunea de  fals în înscrisuri sub semnătură privată  prev. 

şi ped.  de dispoziţiile art. 290 Cod pen. 1969 cu aplicarea art. 41 al 2 C. pen, cu aplicarea art. 

33 lit.“a” C. pen, art.5 din NCP, ca urmare a intervenţiei prescripţiei speciale a răspunderii 
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penale (conform art.122 alin.1 lit.d şi alin.2 Cod Pen.1969, coroborat cu art.124 Cod Pen.1969 

(anterior modificării art.124 prin Legea nr.63/2012); 

- Schimbarea încadrării juridică  dată faptei în rechizitoriu din infracţiunea  de aderare 

la un grup infracţional organizat prev. şi ped.  de dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 

39/2003 cu referire la art.10 lit.c din Legea nr.78/2000, art.215 al 1, 2, 3, 5 Cod Penal 1969, în 

infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat prev. de prev. şi ped.  de dispoziţiile 

art 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.10 lit.c din Legea nr.78/2000, art.215 al 1, 

2, 3 Cod Pen. 1969, cu art.5 NCP; 

- Achitarea inculpatei S.C.P.G.S.R.L. Iaşi, conform art.396 alin. 5 din Cod Pr.Pen., 

coroborat cu art.16 alin.1 lit.b teza 1 din Cod Pr.Pen., pentru infracţiunile de aderare la un 

grup infracţional organizat - prev. şi ped.  de dispoziţiile art 7 al.1 din Legea 39/2003 cu 

referire la art 10 lit „c” din Legea  78/2000 şi art 215 al 1,2,3 Cod pen. şi art.5 NCP;  

utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de 

art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cpod pen si art.5 din NCP, cu 

art.33 lit.a Cod Pen.; 

- Condamnarea inculpatei S.C.P.G.S.R.L. Iaşi, în baza art. 396 alin.2 din Cod Pr. Pen., 

coroborat cu art.71 ind.1 alin. 3 şi art.53 ind.1 din Cod Pen 1968, cu art.5 din NCP, pentru 

săvârşirea infracţiunilor de : 

- înşelăciune - prev. şi ped.  de dispoziţiile art 215 al 1,2 şi 3 Cod Pen.1969 cu 

aplicarea art 41 al 2 Cod Pen., cu art.5 alin.1  din NCP, la pedeapsa amenzii penale de 15.000 

lei;    

- înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1,2, cu art.41 alin.2 din Cod Pen.1969, cu art.33 

alin.1 lit.a Cod Pen., art.5 din NCP, la pedeapsa amenzii penale de 15.000 lei, 

aceasta urmand sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv amenda penală de 15.000 

lei, iar alături de aceasta, pedeapsa complementara rezultanta stabilita conform art.40 ind.1 

alin.3 din Cod Pen. 1969 constand in afisarea hotararii de condamnare, la ramanerea 

definitiva a acesteia, la sediul societatii, pentru o  perioada de 3 luni de zile, pedeapsa urmand 

a fi executata conform art.53 ind.2 alin.4  si art.71 ind.7 din Cod Pen.  

Pentru a dispune astfel, judecătorul investit cu soluţionarea cauzei din cadrul 

Tribunalului Iaşi a reţinut că  A.J.O.F.M. IAŞI, a acordat subvenţii, în perioada 2006-2010, 

celor 16 persoane juridice cercetate/inculpate în prezenta cauză, cât şi indemnizaţie de şomaj  

celor 152 de persoane fizice (trimise în judecată), în temeiul prevederilor Legii nr.76 din 16 

ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de 

muncă (forma iniţială fiind publicată în Monitorul Oficial nr.103 din 06.2002, în vigoare 

începând cu data de 01.03.2002, cu modificările şi completările ulterioare). 

Analizand întreg materialul dosarului din prisma cadrului normativ  incident cauzei, 

privind accesul la măsurile pentru stimularea forţei de muncă, modalităţile de acordare şi 

finanţare a subvenţiilor în condiţiile art.80/85 din Legea nr.76/2002, conditiile şi procedurile  

stabilite pentru punerea în aplicare a acestora,  instanţa de fond a reţinut că, persoanele 

juridice cercetate /incupate în cauză - urmare acţiunilor frauduloase ale inculpaţilor – 

administratori de drept sau de fapt -  desfăşurate în numele şi pentru acestea au solicitat şi 

obţinut subvenţii, în contextul faptic redat în ansablul materialului probator. 

Împotriva sentinţei penale anterior redate a formulat apel şi inculpata S.C.P. 

G.S.R.L. reprezentată legal de P.A.G., motivat de faptul că, raportat la toate înscrisurile 

existente la dosar, la actele de procedură desfășurate pe parcursul cercetării judecătorești în 
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primă instanţă cu privire la aceasta, a considerat că nu a fost legal citată, motiv pentru care 

hotărârea atacată nu îi este opozabilă. 

Prin Decizia penală nr. 209 din data de 27.03.2020, pronunţată în dosarul nr. 

7164/99/2015, Curtea de Apel Iași a arătat că, potrivit art. 491 C.proc.pen., persoana juridică 

inculpată participă la judecarea cauzei sale prin reprezentantul său legal şi, doar în condiţiile 

în care şi acesta are calitatea de inculpat în cauză, prin mandatar numit de persoana juridică 

sau de instanţă, în acest din urmă caz doar dacă persoana juridică inculpată nu şi-a numit 

reprezentant legal. 

Aşadar, persoana juridică este reprezentată la îndeplinirea actelor procesuale şi 

procedurale de reprezentantul său legal. Aceasta reprezintă de fapt doar o transpunere în 

dreptul procesual penal a regulilor existente în dreptul civil. Astfel, potrivit art. 29 C.civ. 

Persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de 

administrare, de la data constituirii lor. Au calitatea de organe de administrare, în sensul 

alin. (1), persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau 

statut, sunt desemnate să acționeze, în raporturile cu terții, individual sau colectiv, în numele 

și pe seama persoanei juridice. Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc 

organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dacă nu s-a 

prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut. 

Reprezentarea legală este, aşadar, necesară pentru ca persoana juridică să poată 

participa prin acte proprii la procesul penal şi este, totodată, obligatorie, întrucât persoana 

juridică îşi poate manifesta capacitatea de exerciţiu numai prin intermediul acestor organe.  

În cauza de faţă, a reţinut Curtea că pe toată durata urmăririi penale desfăşurate în 

dosarul de urmărire penală nr. 43/P/2010 al DNA – ST Iaşi, inculpata S.C.P.G.S.R.L. a fost 

reprezentată de administratorul P.A.G., persoană ce nu cumula şi calitatea de persoană 

acuzată în cauză.  

Procurorul s-a conformat dispoziţiilor legale incidente şi a efectuat toate actele de 

urmărire penală care implicau participarea persoanei juridice inculpate prin raportare la 

reprezentarea legală a acesteia de către administratorul statutar, respectiv numitul P.A.G.. 

Din informaţiile comunicate atât la instanţa de fond, cât şi la instanţa de apel de 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, rezultă că SC P.G. SRL a fost 

înfiinţată la data de 21.01.2010 când s-a eliberat certificatul de înregistrare B2110333. Asociat 

unic şi administrator al societăţii este, începând cu data de 28.07.2010, P.A.G., durata 

mandatului său fiind nelimitată. Prin urmare, reprezentant legal al societăţii este, începând 

cu data de 28.07.2010 şi până în prezent, P.A.G. 

În acest context, procedura derulată în faţa instanţei de fond, care a nu a vizat niciun 

moment participarea persoanei juridice la judecată prin intermediul reprezentantului său legal 

P.A.G., încalcă prevederile legale privind reprezentarea persoanei juridice inculpate în 

procedurile penale, citarea acestei societăţi şi drepturile conferite de lege persoanei juridice 

inculpate, procedura în faţa instanţei derulându-se practic în lipsa unui inculpat, care nu a avut 

cunoştinţă de proces. 

Pentru primul termen de judecată în dosarul 7164/99/2015, din 04.11.2015, inculpata 

S.C.P.G.S.R.L. a fost citată prin practicianul în insolvenţă M.I. SPRL, primind termen în 

cunoştinţă. Faptul că instanţa de fond a considerat că reprezentant legal al persoanei juridice 

inculpate este practicianul în insolvenţă rezultă dincolo de orice dubiu întrucât conform 

menţiunilor încheierii de la termenul de judecată din 04.11.2015 practicianul în insolvenţă a 

uzat de dreptul la tăcere pentru inculpata S.C.P.G.SRL. De menţionat faptul că, deşi în 
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cuprinsul încheierii nu este menţionată poziţia procesuală a inculpatei persoane juridice S.C. 

P.G.S.R.L. exprimată prin reprezentant, se consemnează pe citativ că practicianul în 

insolvenţă a uzat de dreptul la tăcere pentru această persoană juridică inculpată. De la acest 

moment inculpata S.C.P.G.S.R.L. primeşte termen în cunoştinţă în dosarul de fond 

7164/99/2015, prin reprezentantul S.C.M.I. SPRL, prin urmare instanţa de fond a 

considerat că acesta reprezintă legal societatea inculpată (vol. 1, dosar fond). 

De menţionat că pe parcursul judecăţii la instanţa de fond judecătorul cauzei a solicitat 

constant practicianului în insolvenţă SC M. I. SPRL, reprezentată în faţa instanţei de avocat 

A. D., să depună situaţii juridice actualizate ale societăţilor comerciale inculpate pentru care 

răspundea în proces. La o atare verificare, practicianul în insolvenţă a depus la dosar o situaţie 

centralizată la data de 27.11.2017, din care rezulta că SC P. G. SRL are ca administrator 

statutar pe L. T., administrator nou numit prin cesiunea părţilor sociale de către asociatul unic 

P. A. G., context în care, începând cu termenul de judecată din data de 27.11.2017 inculpata 

persoană juridică este citată în dosar atât prin practicianul în insolvenţă, cât şi prin 

administratorul statutar L. T. 

De menţionat faptul că pe citativul încherilor de şedinţă de la instanţa de fond citarea 

s-a dispus pentru reprezentantul legal L. T. şi nu pentru persoana juridică inculpată SC P. G. 

SRL, prin reprezentant legal L. T. 

Pentru termenul de judecată din data de 14.03.2018 numitul L.T. a semnat cele două 

citaţii emise pe numele său ca administrator statutar al persoanei juridice inculpate SC PG 

SRL, prima la domiciliul persoanei considerată reprezentant statutar de către instanţă şi cea 

de-a doua la sediul social, dată de la care persoana juridică inculpată primeşte termen în 

cunoştinţă la instanţa de fond, termen în cunoştinţă ce va fi menţinut până la termenul de 

judecată la care s-au formulat concluzii cu privire la fondul cauzei. 

Prin urmare, din moment ce persoana juridică inculpată SC P. G. SRL avea un 

reprezentant legal şi acesta nu avea calitatea de inculpat în dosar nu exista niciun motiv 

pentru ca instanţa de fond să dispună participarea în proces a practicianului în 

insolvenţă SC M. I. SPRL, reprezentată în faţa instanţei de avocat A. D., persoană care a 

exercitat drepturile procesuale ale inculpatei persoană juridică în dosar. 

Cu privire la desemnarea mandatarului de către instanţă, trebuie menţionate şi 

dispoziţiile art. 361 alin. 5 C.proc.pen., referitor la pregătirea şedinţei de judecată, potrivit cu 

care, în situaţia în care în aceeaşi cauză au calitatea de inculpat atât persoana juridică, cât şi 

reprezentanţii legali ai acesteia, preşedintele verifică dacă inculpatul persoană juridică şi-a 

desemnat un reprezentant, iar în caz contrar, procedează la desemnarea unui reprezentant, 

din rândul practicienilor în insolvenţă. 

În doctrină s-a arătat că desemnarea mandatarului din rândul practicienilor în 

insolvenţă, autorizaţi potrivit legii, creează premise pentru o bună administrare a justiţiei, dat 

fiind faptul că se apelează la persoane care fac parte dintr-un corp profesional, asigurându-se 

în acelaşi timp independenţa acestora faţă de reprezentantul legal urmărit în aceeaşi cauză cu 

persoana juridică şi reprezentarea optimă a intereselor acesteia din urmă. Puterea 

mandatarului judiciar va fi doar aceea de a reprezenta persoana juridică în procesul penal, iar 

nu şi de a interveni în administrarea acesteia. Acesta va exercita, aşadar, toate drepturile şi va 

îndeplini toate obligaţiile care îi revin persoanei juridice în procesul penal, întocmai ca şi cum 

ar fi vorba de reprezentantul ei legal ori convenţional.  
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Reţinerea instanţei de fond referitor la faptul că numitul L.T. este reprezentantul 

statutar al persoanei juridice inculpate provine dintr-o înţelegere greşită a dispoziţiilor legale 

care reglementează materia societăţilor comerciale.  

Într-adevăr, a existat o hotărâre a asociatului unic al persoanei juridice privind 

cesiunea părţilor sociale, cum se consemnează în informaţiile depuse la dosar de practicianul 

în insolvenţă, hotărâre ce apare consemnată şi la capitolul ”alte menţiuni” din informaţiile 

oferite de Oficiul Registrului Comerţului. Această hotărâre însă nu s-a finalizat potrivit 

intenţiei asociatului unic, motiv pentru care nu s-a modificat actul constitutiv, asociatul şi 

administratorul societăţii comerciale, conform înregistrărilor oficiale. din moment ce 

publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii de cesiune nu a fost urmată de modificarea actului 

constitutiv al societăţii, prin urmare cesiunea de părţi sociale nu s-a finalizat iar numitul P. A. 

G. nu a pierdut calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice. 

Considerând că persoana juridică inculpată S.C.P.G.S.R.L. este reprezentată legal în 

proces fie de SC „M.I.” SPRL, fie de numitul L.T., instanţa de fond a încălcat dispoziţiile 

legale privind citarea persoanei juridice în cauză, fiind incident cazul de desfiinţare a sentinţei 

primei instanţe prev. de art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b teza I C.proc.pen. - desființează sentința 

primei instanțe și dispune rejudecarea de către instanța a cărei hotărâre a fost desființată 

pentru motivul că judecarea cauzei la acea instanță a avut loc în lipsa unei părți nelegal 

citate.  

Curtea a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe – Tribunalul Iaşi, judecata 

urmând a fi reluată de la momentul de debut al cercetării judecătoreşti întrucât inculpata 

persoană juridică S.C.P.G.S.R.L. nu a fost citată legal la niciun termen de judecată în faţa 

instanţei de fond. 

 

 

 


