
Curtea de Apel Iași  

Decizii relevante în materie penală, trimestrul I/2021 

II. Secția penală: 

Diana-Mihaela CHEPTENE-MICU, preşedinte al Curții de Apel Iaşi 

Adrian CHIRIAC, președinte al Secției penale și pentru cauze cu minori 

Maricica MITITELU, judecător 

Marcel MOCANU, judecător 

 

 

 

Tehnoredactare realizată de: 

Gabriela Ionesi – grefier-documentarist, Curtea de Apel Iaşi 

 

Cuprins 

1. Infracțiuni concurente săvârșite în timpul minorității, judecate separat. Aplicarea 

unei singure măsuri educative pentru întreaga activitate infracțională ......................... 3 

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

430/13.05.2021 ........................................................................................................ 3 

2. Apel. Publicitatea ședinței de judecată. Trafic de minori. Trafic de persoane. 

Constituire grup infracțional organizat. Sancțiunea nulității absolute a hotărârii 

penale pronunțate ................................................................................................................. 4 

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

362/27.04.2021 ........................................................................................................ 5 

3. Apel penal. Ameninţarea. Tentativa de omor. Absorbția infracţiunii ............................... 7 

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

452/7.06.2021 .......................................................................................................... 7 

4. Contestaţie penală. Camera preliminară. Începerea judecăţii ........................................... 9 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, Încheiere nr. 

31/C.civ./22.06.2021 ............................................................................................. 10 

5. Influenţarea declaraţiilor. Ameninţare. Portul sau folosirea fără drept de obiecte 

periculoase. Tulburarea ordinii şi liniştii publice. Concurs ideal între infracţiunile 

de influenţarea declaraţiilor şi ameninţare ...................................................................... 14 

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

378/28.04.2021 ...................................................................................................... 15 

6. Act sexual cu un minor. Incidența art. 5 alin. 1 C.pen. ..................................................... 16 

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

276/1.04.2021 ........................................................................................................ 17 

7. Omor. Circumstanța atenuantă legală prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. a) C.pen. ........... 18 



2 

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

277/1.04.2021 ........................................................................................................ 19 

8. Infracțiune intenționată săvârșită în termenul de încercare stabilit în cazul unei 

pedepsei a cărei executare a fost suspendată condiționat. Caracterul obligatoriu al 

revocării beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei acordat în baza 

Codului penal din 1969. Caracterul diferit al instituției suspendării condiţionate a 

executării pedepsei (art. 81 din Codul penal din 1969) și instituţiei suspendării 

executării pedepsei sub supraveghere (art. 91 din Codul penal) ................................... 21 

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

336/21.04.2021 ...................................................................................................... 22 

9. Apel penal. Infracțiunea de contrabandă. Imposibilitatea revenirii asupra 

manifestării de voinţă, după admiterea cererii de judecare în procedură de 

recunoaștere a vinovăției ................................................................................................... 24 

 



3 

 

1. Infracțiuni concurente săvârșite în timpul minorității, judecate separat. Aplicarea 

unei singure măsuri educative pentru întreaga activitate infracțională 

 

În ipoteza infracţiunilor concurente săvârșite în timpul minorității, 

judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă 

pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii 

educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la 

alegerea şi stabilirea sancţiunii conform art. 129 alin. 1 din Codul penal. 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Concurs de infracțiuni 

Indice alfabetic: concurs de infracțiuni, judecare separată a infracțiunilor concurente, 

situație juridică minor 

Temei de drept: C.pen., art. 129; Decizia nr. 2/2016 (publicată în Monitorul Oficial 

nr. 192 din 15 martie 2016), Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept în materie penală 

 

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

430/13.05.2021 

Curtea a constatat că tehnica de soluționare a situației juridice a inculpatului X. este 

nelegală, instanța de fond procedând, în realitate, la aplicarea unei măsuri educative pentru 

infracțiunile deduse judecății în prezenta cauză și, ulterior, la aplicarea unei măsuri educative 

pentru întreaga activitate infracțională a inculpatului, fiind încălcate dispozițiile art. 129 alin. 

1 C.pen. și contrazisă situația premisă din speță. Acest fapt a dus și la reținerea, în mod 

nelegal, a incidenței dispozițiilor art. 123 alin. 3 lit. a) C.pen., cât timp față de inculpat fusese 

aplicată, printr-o hotărâre definitivă, măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă 

pe durata sa maximă. 

Instanța de fond trebuia să constate, inițial, concursul între faptele care fac obiectul 

judecății în prezenta cauză și fapta care a făcut obiectul judecății în dosarul nr. X/333/2020 al 

Judecătoriei Vaslui și, ulterior, să aplice o singură măsură educativă pentru întreaga activitate 

infracțională a inculpatului. 

Prin Decizia nr. 2/2016 (publicată în Monitorul Oficial nr. 192 din 15 martie 2016), 

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în 

materie penală, a stabilit că, în ipoteza infracţiunilor concurente săvârșite în timpul 

minorității, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru 

o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative sau 

privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea sancţiunii conform art. 

129 alin. 1 din Codul penal. 

În considerentele hotărârii pronunțate în mecanismul de unificare a practicii judiciare, 

s-a arătat că „situația de faţă – care constituie obiectul dezlegării chestiunii de drept – nu este 

reglementată legislativ, faţă de situațiile prevăzute de art. 123 şi 127 din Codul penal, care 
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privesc alte situații şi care nu pot fi aplicate prin asemănare, deoarece principiul legalității 

sancțiunilor prevăzute de art. 2 din Codul penal nu permite acest lucru. 

Diversitatea obligațiilor şi a restricțiilor ce caracterizează diferitele măsuri educative 

neprivative de libertate nu permite echivalarea acestora şi, implicit, posibilitatea de a scădea 

durata unei măsuri educative neprivative de libertate executate din durata unei măsuri 

educative neprivative de libertate care implică o altă obligație sau restricție. 

Valorificarea măsurii educative deja executate se realizează în procesul de 

individualizare a măsurii aplicabile pentru întregul concurs de infracţiuni, în sensul că la 

alegerea acestei din urmă măsuri şi la stabilirea duratei ei se va ţine seama de faptul că pentru 

una dintre infracțiunile concurente s-a luat şi s-a executat deja o altă măsură educativă. 

În procesul de individualizare a măsurii, instanţa urmează să stabilească mental 

măsura educativă pe care ar lua-o pentru întregul concurs de infracţiuni, dacă nu s-ar fi 

executat nimic anterior pentru o faptă concurentă, iar apoi să analizeze în ce măsură 

sancțiunea deja executată ar influenţa măsura rezultantă. 

În mod evident, nu există un algoritm matematic pentru derularea acestor operaţiuni, 

dar ele trebuie menţionate în considerentele hotărârii”. 

 

2. Apel. Publicitatea ședinței de judecată. Trafic de minori. Trafic de persoane. 

Constituire grup infracțional organizat. Sancțiunea nulității absolute a 

hotărârii penale pronunțate 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.  

Indice alfabetic: nulități, publicitatea ședinței de judecată 

Temei de drept: art. 352 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 352 alin. 3 și alin. 

4 din Codul de procedură penală, art. 24 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane, art. 281 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală. 

 

Când în aceeași cauză inculpatul este trimis în judecată pentru mai multe 

infracțiuni, dintre care unele se judecă în ședință publică, potrivit regulii 

publicității ședinței de judecată, așa cum este cazul infracțiunilor de constituire a 

unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 din Codul penal, și trafic de 

persoane, prev. de art. 210 din Codul penal, iar altele în ședință nepublică, așa 

cum este cazul infracțiunii de trafic de minori, prev. de art. 211 din Codul penal, 

potrivit excepției prevăzute expres de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, 

cauza se judecă în ședință publică, sub sancțiunea nulității absolute prev. de art. 

281 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, deoarece excepțiile de la regula 

publicității ședinței de judecată sunt de strictă interpretare și aplicare, neputând 

fi extinse la alte infracțiuni decât cele la care se referă art. 24 alin. 1 din Legea 

nr. 678/2001. 

Lipsa de publicitate a ședinței de judecată în cazul infracțiunilor prevăzute 

de articolul menționat a fost instituită doar în interesul persoanei vătămate 

minore, victimă a unor astfel de infracțiuni. 
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Curtea de Apel Iași, Secția Penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 

362/27.04.2021 

Prin sentința penală nr. 870/17.11.2020, Tribunalul Iași a dispus condamnarea 

inculpatului X la pedeapsa finală de 11 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de: 

constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 C.pen., trafic 

de persoane, prev. de art. art. 210 alin. 1 lit. a și lit. b C.pen. (persoana vătămată majoră Y), 

trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 C.pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a şi lit. b 

C.pen. (persoana vătămată minoră Z) și trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 

C.pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a şi lit. b C.pen. (persoana vătămată minoră Q). 

Prima instanță a reținut vinovăția inculpatului X, judecarea acestuia având loc în 

ședință nepublică. 

Împotriva sentinţei anterior menţionate, în termen legal, a declarat apel inculpatul X, 

solicitând desfiinţarea sentinţei penale apelate şi achitarea, în temeiul art. 396 alin. 5 raportat 

la art. 17 și 16 lit. a C.proc.pen., întrucât probatoriul administrat în cauză nu confirmă 

vinovăţia sa, iar în subsidiar, raportat la art. 5 C.pen. cu referire la Decizia nr. 7/2016 a Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie, a solicitat a se aprecia că legea penală mai favorabilă în prezenta 

cauză este legea veche, urmând ca instanţa să dispună reindividualizarea pedepselor aplicate 

având în vedere regimul sancţionator şi dispoziţiile legale referitoare la concursul de 

infracţiuni din vechiul C.pen.. 

Prin Decizia penală nr. 362/27.04.2021, Curtea de Apel Iaşi a admis apelul 

inculpatului X, a desființat integral sentința apelată și a trimis cauza pentru rejudecare la 

Tribunalul Iași, rejudecarea urmând a fi reluată din etapa cercetării judecătoreşti, fiind 

menţinute toate actele procedurale efectuate până la termenul de judecată din data de 

17.12.2019 inclusiv.  

Pentru a dispune astfel, Curtea a analizat cu prioritate cazul de nulitate absolută 

prevăzut de art. 281 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, referitor la publicitatea 

şedinţei de judecată, pe care l-a invocat din oficiu, constatând următoarele: 

Verificând activitatea de judecată desfășurată în fața primei instanțe, Curtea a 

constatat, în raport de cazul de nulitate absolută invocat, că ședințele de judecată desfășurate 

la primele patru termene de judecată (09.09.2019, 07.10.2019, 18.11.2019 și 17.12.2019) au 

avut loc în ședință publică, conform art. 352 alin. 1 ipoteza I din Codul de procedură penală, 

aceasta reprezentând regula în materie. 

Începând cu termenul de judecată din data de 20.01.2020 și până la finalul judecății în 

primă instanță, inclusiv la dezbaterile pe fondul cauzei care au avut loc la termenul din data de 

19.10.2020, activitatea de judecată s-a desfășurat în ședință nepublică. Aceasta reprezintă 

excepția în materie și, prin urmare, trebuie justificată fie printr-o situație de excepție expres 

prevăzută de lege, așa cum statuează art. 352 alin. 1 ipoteza a II a din Codul de procedură 

penală, fie prin declararea de către instanță în condițiile prevăzute de art. 352 alin. 3 și alin. 4 

din Codul de procedură penală. 

Curtea a constatat că, în speță, nu a existat o situație de excepție expres prevăzută de 

lege care să fi impus desfășurarea ședinței de judecată în mod nepublic și nici prima instanță 

nu a indicat vreo situație de acest gen în cuprinsul încheierilor de ședință respective. 

Așa cum a menționat și mai sus, instanța de control judiciar a reținut că inculpatul a 

fost trimis în judecată pentru un concurs de infracțiuni format din patru infracțiuni, respectiv: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 din Codul 
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penal, trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a şi lit. b din Codul penal (persoană 

vătămată majoră A), trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și alin. 2 din Codul penal rap. la 

art. 210 alin. 1 lit. a şi lit. b din Codul penal (persoană vătămată minoră B) și trafic de minori, 

prev. de art. 211 alin. 1 și alin. 2 din Codul penal rap. la art. 210 alin. 1 lit. a şi lit. b din Codul 

penal (persoană vătămată minoră C).  

Inculpatul este o persoană majoră în vârstă de 39 de ani, nefiind incidente astfel 

dispozițiile art. 509 alin. 2 din Codul de procedură penală care instituie una dintre situațiile de 

excepție în care judecata se desfășoară în ședință nepublică. 

De asemenea, nu au fost sunt incidente nici dispozițiile art. 24 alin. 1 din Legea nr. 

678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane care prevăd că ședințele de 

judecată în cauzele privind infracțiunea de trafic de minori prevăzută de art. 211 din Codul 

penal sunt nepublice, aceasta fiind o altă situație de excepție de la regula desfășurării judecății 

în ședință publică. 

Când în aceeași cauză inculpatul este trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni, 

dintre care unele se judecă în ședință publică, potrivit regulii publicității ședinței de judecată, 

așa cum este cazul infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 

367 din Codul penal, și trafic de persoane, prev. de art. 210 din Codul penal, iar altele în 

ședință nepublică, așa cum este cazul infracțiunii de trafic de minori, prev. de art. 211 din 

Codul penal, potrivit excepției prevăzute expres de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 

(inculpatul fiind trimis în judecată și pentru două infracțiuni de trafic de minori prev. de art. 

211 alin. 1 și alin. 2 din Codul penal rap. la art. 210 alin. 1 lit. a şi lit. b din Codul penal), 

atunci cauza se judecă în ședință publică, sub sancțiunea nulității absolute prev. de art. 281 

alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, deoarece excepțiile de la regula publicității 

ședinței de judecată sunt de strictă interpretare și aplicare, neputând fi extinse la alte 

infracțiuni decât cele la care se referă art. 24 alin. 1 din Legea nr. 678/2001. 

Lipsa de publicitate a ședinței de judecată în cazul infracțiunilor prevăzute de articolul 

menționat a fost instituită doar în interesul persoanei vătămate minore, victimă a unor astfel 

de infracțiuni. 

Prima instanță avea posibilitatea de a declara ședința de judecată nepublică pentru tot 

cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei, conform art. 352 alin. 3 și alin. 4 din 

Codul de procedură penală, dacă judecarea în şedinţă publică ar fi putut aduce atingere unor 

interese de stat, moralei, demnităţii sau vieţii intime a unei persoane, intereselor minorilor sau 

ale justiţiei ori ar fi fost puse în pericol confidenţialitatea unor informaţii. 

Totodată, prima instanță ar fi avut posibilitatea de a declara ședința nepublică la 

audierea persoanelor vătămate minore (n.n. acestea nu au fost audiate în faţa primei instanţe) 

astfel încât acestea să nu fie influențate negativ de prezența în sala de judecată a unui număr 

mare de persoane, aspect care ar fi putut să le determine să aibă rețineri în a relata poate 

împrejurări esențiale cauzei, ceea ce ar fi dăunat aflării adevărului juridic. În acest mod s-ar fi 

dat expresie și dispozițiilor art. 24 alin. 1 ipoteza a II-a din Legea nr. 678/2001 care prevăd 

posibilitatea participării la ședința de judecată doar a unei anumite categorii de persoane 

(părțile, reprezentanții acestora, avocații lor, reprezentanți ai Agenției Naționale împotriva 

Traficului de Persoane, alte categorii de persoane a căror prezență este considerată necesară 

de către instanță) atunci când judecata se referă la infracțiunile de trafic de minori. 

Curtea a constatat că nu există nici vreo dispoziției a primei instanțe în acest sens. 

În consecință, în lipsa unei situații de excepție, prevăzută expres de lege, ori a 

declarării ședinței de judecată nepublice în condițiile de mai sus, prima instanță trebuia să 
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desfășoare întreaga procedură de judecată în condiții de publicitate pentru a asigura 

transparența administrării actului de justiție. 

Or, desfășurarea judecății în ședință nepublică, începând cu termenul de judecată din 

data de 20.01.2020 și până la finalul judecății în primă instanță, cu încălcarea principiului 

publicității ședinței de judecată, atrage nulitatea absolută a hotărârii pronunțate, conform art. 

281 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, chiar dacă numai o parte a judecății s-a 

desfășurat în acest mod. Această nulitate poate fi invocată oricând în cursul procesului, 

inclusiv din oficiu de instanța de apel, și nu poate fi înlăturată în niciun mod, impunându-se 

astfel desființarea sentinţei penale și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță. 

 

3. Apel penal. Ameninţarea. Tentativa de omor. Absorbția infracţiunii  

Cuprins pe materii: Drept penal 

Indice alfabetic: drept penal, partea generală, absorbție 

Temei de drept: art. 206 alin. 1 C.pen. 

 

Absorbția faptei de amenințare, comisă la data de 10.07.2018, în 

infracțiunea de tentativă de omor, comisă la data de 13.07.2018, nu este posibilă, 

infracțiunea de amenințare având un caracter de sine stătător, având în vedere 

faptul că se situează sub aspect temporal la o distanță de 3 zile față de 

infracțiunea mai gravă de violență, astfel încât această infracțiune de amenințare 

a produs un rezultat propriu, și anume o stare de teamă, distinctă de starea de 

teamă generată de infracțiunea de tentativă de omor.  

O absorbție ar fi fost posibilă doar dacă amenințarea ar fi precedat 

imediat actele de violență, astfel încât starea de teamă nu s-ar mai fi consumat 

distinct, ci ar fi fost absorbită de suferința generală cauzată de actele de violență. 

 

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

452/7.06.2021 

Prin sentinţa penală nr. 402/16.12.2020, pronunţată de Judecătoria Bârlad, s-a hotărât 

achitarea inculpatului X pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare prevăzută de art. 206 

alin. 1 C.pen. (act material din data de 10.07.2018 - persoană vătămată Y).  

Pentru a pronunța această soluţie, instanţa de fond a reţinut că între persoana vătămată 

constituită parte civilă Y, administrator al SC „Q.” SRL, având ca obiect de activitate 

magazin-bar, societatea fiind situată în apropierea locuinţei inculpatului X şi inculpat au avut 

loc anumite tensiuni/ altercaţii, stările conflictuale ajungând să se concretizeze prin săvârşirea 

de inculpat a tentativei de omor asupra persoanei vătămate, inculpatul fiind condamnat prin 

sentinţa penală nr 17/30.01.2019 pronunţată de Tribunalul Vaslui (definitivă prin decizia 

penală nr. 525/20.06.2019 a Curţii de Apel Iaşi - prin respingerea ca nefondat a apelului 

declarat de inculpatul X împotriva sentinţei penale nr. 17/30.01.2019, pronunţate de 

Tribunalul Vaslui) – la pedeapsa principală de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii 

de tentativă de omor prev. de art. 32 raportat la art. 188 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 396 

alin. (10) C.proc.pen., reţinându-se în drept că: ,,Fapta inculpatului X, care, la data de 13 iulie 
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2018, i-a aplicat persoanei vătămate Y, cu care se afla în stare de dușmănie, ultima dată 

ameninţând-o cu moartea și insultând-o la data de 10 iulie 2018, o lovitură cu un corp tăietor-

înțepător, cu o intensitate mare, în zona axilară stângă a persoanei vătămate, provocându-i 

leziuni grave ce au pus în primejdie viața acesteia, întrunește clementele constitutive ale 

infracțiunii de tentativă la omor prevăzută de art. 32 rap. la art. 188 C.pen.”  

Cu privire la săvârşirea infracţiunii de ameninţare de inculpatul X la data de 

10.07.2018 împotriva persoanei vătămate Y, instanţa a apreciat că fapta inculpatului nu există.  

Asupra infracţiunii de ameninţare prev. de art. 206 alin. 1 C.pen., pentru care a fost 

inculpatul trimis în judecată, faptă din data de 10.07.2018, urmată ulterior de săvârşirea 

infracţiunii de tentativă de omor la data de 13.07.2018 – infracţiune pentru care inculpatul a 

fost găsit vinovat şi condamnat definitiv prin sentinţa penală nr. 17/30.01.2019 pronunţată de 

Tribunalul Vaslui, la pedeapsa de 6 ani închisoare, sentinţă rămasă definitivă prin decizia 

penală nr. 525/20.06.2019 a Curţii de Apel Iaşi – instanţa a apreciat că această faptă de 

ameninţare, din data de 10.07.2018 nu există şi nu poate fi privită singură în materialitatea ei, 

fiind absorbită în infracţiunea de tentativă de omor din data de 13.07.2018 pentru care 

inculpatul a fost condamnat definitiv printr-o hotărâre judecătorească.  

A reţinut instanţa că elementul material al laturii obiective al infracţiunii de 

ameninţare în cauza pendinte constă în amenințări cu moartea concretizate la o distanţă foarte 

mică, întrucât – la data de 13.07.2018 – inculpatul X a săvârșit o tentativă de omor asupra 

persoanei vătămate Y. Or, săvârşirea de inculpat a tentativei de omor pentru care a fost de 

altfel şi condamnat definitiv face ca infracţiunea de ameninţare, prev. de art. 206 alin. 1 

C.pen. să fie absorbită de infracţiunea de tentativă de omor, neputând avea o existență de sine 

stătătoare şi neputând fi privită separat de infracţiunea pentru care inculpatul a fost deja 

condamnat definitiv. Inculpatul a pus în executare ameninţările cu moartea adresate persoanei 

vătămate, săvârşind astfel tentativa de omor pentru care a fost pronunţată o hotărâre 

judecătorească care beneficiază de autoritate de lucru judecat.  

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel partea civilă Y şi Ministerul Public, 

criticând-o pe aspecte de netemeinicie şi nelegalitate, susţinându-se că în mod greșit instanța 

de fond a apreciat că fapta de amenințare din 10.07.2018 nu există și nu poate fi privită 

singură în materialitatea ei, întrucât este absorbită de infracțiunea de tentativă de omor din 

data de 13.07.2018 pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv printr-o hotărâre 

judecătorească. 

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

dar şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept, Curtea a admis apelurile pentru 

următoarele considerente: 

În primul rând, instanța de apel a constatat că, deși prima instanță a dispus achitarea 

inculpatului în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. (reținând că fapta nu 

există), aceasta nu a făcut practic o analiză a probatoriului administrat și nici nu a 

concluzionat în mod practic asupra existenței materiale a faptei de amenințare, ci a reținut 

doar că amenințarea din 10.07.2018 se situează, sub aspect temporal, la o distanță mică față de 

fapta de tentativă de omor din 13.07.2018, astfel încât fapta din 10.07.2018 nu poate avea o 

existență de sine stătătoare, ci este absorbită în infracțiunea din 13.07.2018. 

Instanța de apel a constatat corect expusă situația de fapt reținută de rechizitoriu şi, 

contrar aprecierilor primei instanțe, aceasta și-a format, pe baza probelor administrate în 

cauză, convingerea dincolo de orice îndoială rezonabilă, a existenței infracțiunii deduse 

judecății, și a comiterii ei de către inculpat cu intenție, aceste amenințări fiind de natură a 
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produce victimei o stare de teamă, raportat la trecutul infracțional al inculpatului și la 

reputația acestuia, la caracterul lor repetat. Cea mai bună dovadă a faptului că amenințările 

aveau un caracter serios și erau de natură a produce teamă, este însuși faptul că ele s-au 

concretizat la doar trei zile după acest incident. 

În ce privește absorbția acestei fapte de amenințare în infracțiunea de tentativă de 

omor din 13.07.2018, instanța de apel, contrar aprecierilor primei instanțe, a constatat că 

infracțiunea de amenințare are un caracter de sine stătător, având în vedere faptul că se 

situează sub aspect temporal la o distanță de 3 zile față de infracțiunea mai gravă de violență, 

astfel încât această infracțiune de amenințare a produs un rezultat propriu, și anume o stare de 

teamă, distinctă de starea de teamă generată de infracțiunea de tentativă de omor. O absorbție 

ar fi fost posibilă doar dacă amenințarea ar fi precedat imediat actele de violență, astfel încât 

starea de teamă nu s-a mai consumat distinct, ci a fost absorbită de suferința generală cauzată 

de actele de violență. 

 

4. Contestaţie penală. Camera preliminară. Începerea judecăţii 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal 

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Camera preliminară 

Temei de drept: art. 347 C.proc.pen. 

 

Faptul că la prezentarea situației de fapt, procurorul a preluat aproape 

integral conţinutul unor mijloace de probă, respectiv notele de control întocmite 

de DLAF la solicitarea procurorului, poate fi atribuit şi unui stil particular tipic, 

propriu organului de urmărire penală şi că, în realitate, prin această manieră de 

elaborare a actului de sesizare, acesta şi-a asumat situația de fapt care a fost 

expusă în conţinutul notelor de control întocmite de DLAF, neputându-se extrage, 

din această simplă împrejurare, concluzia fundamentală şi radicală a privării 

exercitării de către inculpați a dreptului la apărare în componenta lui de 

contestare a probelor, care impune ca inculpatul să cunoască probele ce 

fundamentează trimiterea sa în judecată, neputându-se susține că inculpaţii nu 

cunosc sau nu pot cunoaşte probele care stau la baza acuzaţiilor. 

Deşi nu le-a apreciat ca fiind mijloace de probă nici prin raportare la 

dispoziţiile art. 11 alin. 3 din Legea nr. 61/2011, dar nici prin raportare la 

dispoziţiile Codului de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară de 

la prima instanţă a atribuit declaraţiilor date de inculpați şi de celelalte persoane 

în procedura administrativă de control sancţiunea specifică probelor nelegal 

administrate, respectiv excluderea acestora de la dosarul cauzei, în condiţiile în 

care, potrivit art. 345-346 C.proc.pen., doar probele (nelegal administrate) pot fi 

excluse.  

Mai mult, deşi dispoziţia de excludere a acelor declaraţii nu era executorie 

nici la momentul pronunţării încheierii intermediare din 03.02.2021, dar nici a 

celei finale din 26.04.2021, aceasta nefiind definitivă, ci fiind susceptibilă de a fi 

atacată cu contestaţie, ceea ce s-a şi întâmplat, judecătorul de cameră 

preliminară a sancţionat ,,pasivitatea” procurorului de a nu elimina fizic 

declaraţiile excluse din materialul probator, deşi în cuprinsul dispozitivului 
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încheierii interlocutorii, judecătorul a precizat în mod neîndoielnic faptul că 

dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a declaraţiilor menţionate, după 

rămânerea definitivă a încheierii. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, Încheiere nr. 

31/C.civ./22.06.2021 

Prin încheierea penală de cameră preliminară nr. 61/C.P./26.04.2021, pronunţată de 

Tribunalul Iaşi, s-a dispus restituirea la P.Î.C.C.J. – D.N.A. – Serviciul Teritorial Iași a cauzei 

privind pe inculpații X, Y, Z, Q, trimiși în judecată prin rechizitoriul emis la data de 

30.09.2020 în dosarul P.Î.C.C.J. – D.N.A. – Serviciul Teritorial Iași. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în esenţă că prin rechizitoriul nr. 

30/P/2016/30.09.2016, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția 

Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași a dispus trimiterea în judecată, în stare de 

libertate, a inculpaților menționați pentru săvârșirea infracţiunilor de folosirea sau prezentarea 

cu rea-credință de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din 

bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 

nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., complicitate la infracţiunea de folosirea sau 

prezentarea cu rea-credință de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă 

fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene 

sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 alin. 1 C.pen. 

rap. la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. 

S-a reţinut că prin încheierea din data de 03.02.2021, judecătorul de cameră 

preliminară a dispus admiterea în parte a excepțiilor formulate de inculpați, constarea 

neregularităţii actului de sesizare a instanței, sub aspectul prezentării situației de fapt și a 

neindividualizării clare a actelor materiale reţinute ca realizând unitatea legală a infracţiunilor 

continuate ce constituie acuzațiile formulate împotriva inculpaților, constatarea nelegalităţii 

mijloacelor de probă constând în declarațiile date în cadrul controlului efectuat de 

Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF de inculpații menţionaţi și de alte persoane, 

dispunându-se excluderea acestor declarații din materialul probator. 

S-a mai reţinut că P.Î.C.C.J. – D.N.A. – Serviciul Teritorial Iași a înaintat la dosar 

ordonanța din 04.03.2021 de completare a rechizitoriului prin care a fost menținută dispoziţia 

de trimitere în judecată a inculpaților, și, cu adresa din 05.03.2021, a înaintat la dosar 

ordonanța din 05.03.2021 de completare a rechizitoriului nr. 30/P/2016, constatând 

judecătorul de cameră preliminară că prin ordonanța de completare a rechizitoriului din data 

de 04.03.2021 procurorul, prin indicarea înscrisurilor considerate false presupus folosite de 

inculpata X, precum și a indicilor necesari pentru individualizarea în timp a presupusei 

activități infracționale imputate inculpaților, a individualizat fiecare act material ce asigură 

unitatea infracțiunilor continuate reținute în sarcina fiecărui inculpat, fiind remediată această 

neregularitate. 

Referitor la neregularitatea actului de sesizare a instanței, rezultată din modalitatea de 

prezentare a situației de fapt, față de conținutul acestor precizări, judecătorul de cameră 

preliminară a constatat că ele nu reprezintă o completare a actului de sesizare menită să 

remedieze neregularitățile constatate, ci o reiterare a opiniei procurorului cu privire la 
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excepțiile invocate de părți, excepții cu privire la care judecătorul s-a pronunțat prin 

încheierea din 02.03.2021. 

În acest context, judecătorul de cameră preliminară a constat că rămân valabile 

constatările din încheierea de ședință din data de 03.02.2021, nefiind înlăturate contradicțiile 

privind materialul probator pe care se întemeiază acuzația, în condițiile în care, în continuare, 

în situația de fapt se face trimitere la declarații care nu au fost reținute de procuror la 

enumerarea mijloacelor de probă, aducându-se atingere dreptului la apărare al inculpaților în 

componenta sa privind contestarea probelor care, în opinia procurorului, susțin acuzațiile, dar 

și din perspectiva dispozițiilor art. 374 alin. 9 și alin. 10 C.proc.pen. privind administrarea 

unor probe noi. 

De asemenea, judecătorul a constatat că răspunsul înaintat de procuror nu răspunde 

nici dispoziției de îndepărtare de la dosarul cauzei a declarațiilor excluse din materialul 

probator, respectiv declarațiile date în cadrul controlului efectuat de Departamentul pentru 

Lupta Antifraudă – DLAF de inculpații menţionaţi și de alte persoane, în sensul eliminării 

redării și a referirilor la aceste declarații din rechizitoriu. 

Față de cele anterior prezentate, judecătorul de cameră preliminară a constatat că prin 

ordonanțele de completare a rechizitoriului, deşi s-au făcut precizări și completări ale 

rechizitoriul în vederea remedierii neregularităților constatate prin încheierea din 03.02.2021, 

nu au fost înlăturate neregularitățile rezultate din modalitatea de prezentare a situației de fapt 

și nici nu s-a realizat eliminarea redării mijloacelor de probă excluse și a referirilor la acestea 

din rechizitoriu, aspecte de natură a aduce atingere gravă dreptului la un proces echitabil al 

inculpaților, fiind afectate, de o manieră ce nu permite remedierea în cursul judecății, 

prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare al inculpaților, dispunând restituirea cauzei la 

procuror în vederea refacerii actului de sesizare al instanţei. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie D.N.A. – Serviciul Teritorial Iaşi, 

solicitând desființarea încheierilor din data de 03.02.2021 (interlocutorie) şi nr. 61/26.04.2021 

(de dezînvestire) pronunţate în dosarul nr. X/99/2020/al, de judecătorul de cameră preliminară 

din cadrul Tribunalului Iaşi, înlăturarea dispoziţiilor privind admiterea în parte a excepţiilor 

invocate şi a constatării nelegalităţii mijloacelor de probă constând în declaraţiile date în 

cadrul controlului efectuat de Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF de inculpaţii X, 

Y, Z şi Q şi de celelalte persoane, precum şi înlăturarea dispoziţiilor privind dispunerea 

excluderii acestor declaraţii din materialul probator, constatarea faptului că rechizitoriul, aşa 

cum a fost remediat prin ordonanţele de completare a rechizitoriului din 04.03.2021 şi 

05.03.2021, este regulamentar întocmit, constatarea legalităţii sesizării instanţei, a 

administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi de asemenea, dispunerea 

începerii judecăţii. 

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

cauză, dar şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept, Curtea a apreciat contestaţia ca 

fondată, motiv pentru care a admis-o, pentru următoarele considerente: 

În concret şi în esenţă, s-a reţinut neregularitatea actului de sesizare a instanței, 

rezultată din modalitatea de prezentare a situației de fapt, respectiv prin preluarea aproape 

integrală de către procuror a unor mijloace de probă, respectiv notele de control întocmite de 

DLAF la solicitarea procurorului, fără a expune propria versiune a faptelor ce fac obiectul 

acuzării. 

De asemenea, s-a reţinut că rechizitoriul nu cuprinde o analiză a mijloacelor de probă 

pe baza cărora a fost reținută situația de fapt, iar la secțiunea „II. MIJLOACE DE PROBĂ” 
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nu sunt indicate ca mijloace de probă ce fundamentează acuzarea declarațiile date de inculpați 

și de persoanele indicate în paragraful anterior în cadrul controlului DLAF, ci declarațiile date 

de martori în fața organelor de urmărire penală cu privire la care nu se face nicio referire în 

situația de fapt expusă, ceea ce, în opinia judecătorului de cameră preliminară de la prima 

instanţă conduce la concluzia că argumentarea faptică a dispoziției de trimitere în judecată nu 

este rezultatul analizei proprii a procurorului. 

Ignorând faptul că aspectul analizat poate fi atribuit şi unui stil particular tipic, propriu 

organului de urmărire penală şi că, în realitate, prin această manieră de elaborare a actului de 

sesizare, acesta şi-a asumat situația de fapt care a fost expusă în conţinutul notelor de control 

întocmite de DLAF, judecătorul de la prima instanţă a conchis că întocmirea în această 

manieră a rechizitoriului este de natură să aducă atingere echității procedurii, mai ales în 

contextul în care se susţine că nu sunt indicate ca mijloace de probă ce fundamentează 

acuzarea declarațiile date de inculpați și de persoanele indicate în paragraful anterior în cadrul 

controlului DLAF, ci declarațiile date de martori în fața organelor de urmărire penală cu 

privire la care nu se face nicio referire în situația de fapt expusă. 

Or, nu se poate extrage, din această simplă apreciere, concluzia fundamentală şi 

radicală a privării exercitării de către inculpați a dreptului la apărare în componenta lui de 

contestare a probelor, care impune ca inculpatul să cunoască probele ce fundamentează 

trimiterea sa în judecată, neputându-se susţine că inculpaţii nu cunosc sau nu pot cunoaşte 

probele care stau la baza acuzaţiilor. 

De remarcat că prin ordonanţele de remediere emise de procuror în procedura remediu 

circumscrisă procedurii de cameră preliminară, au fost înlăturate pretinsele neregularităţi 

constatate de judecătorul de cameră preliminară, prin descrierea tuturor elementelor factuale 

de mod, timp şi loc asigurându-se caracterul clar, lipsit de echivoc al acuzaţiilor, dar şi 

manifestarea de voinţă a procurorului de a dispune trimiterea inculpaţilor în judecată în raport 

cu acuzaţii clar determinate, fiind un aspect de stil de redactare dacă acesta reia în termeni 

diferiţi aceeaşi situaţie de fapt care poate rezulta din conţinutul unor mijloace de probă, ori de 

a face uzanţă de o terminologie similară odată cu expunerea situaţiei factuale pe care şi-o 

însuşeşte. 

În opinia Curţii, descrierea situaţiei factuale, a acuzaţiilor şi a probelor pe care se 

întemeiază acestea atinge şi îndeplineşte criteriile stabilirii clare şi neechivoce a limitelor şi 

obiectului judecăţii, putând permite inculpaţilor, chiar cu aportul unor profesionişti ai 

dreptului, să-şi construiască o apărare concretă şi efectivă în raport de nişte acuzaţii bine 

determinate. 

În plus, divergenţa dintre acuzare şi instanţă cu privire la enumerarea în cuprinsul 

rechizitoriului a probelor care ar susţine acuzaţiile este circumscrisă unei paradigme false, 

respectiv că ar exista contradicții privind materialul probator pe care se întemeiază acuzația, 

în condițiile în care, în situația de fapt se face trimitere la declarații care nu au fost reținute de 

procuror la enumerarea mijloacelor de probă. 

Astfel cum în mod corect a precizat procurorul, inclusiv prin motivele de contestaţie 

formulate, probele care susţin, în opinia parchetului, acuzaţiile aduse inculpaţilor sunt 

declaraţiile de martor luate exclusiv în cursul urmăririi penale, enumerate în cuprinsul actelor 

dosarului, probe care se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză, şi 

anume rapoarte DLAF, înscrisuri şi constatări grafoscopice, iar declaraţiile care au fost date în 

cadrul controlului susţin concluziile raportului DLAF, şi nu acuzaţiile formulate împotriva 

inculpaţilor. 
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Sub cel de-al treilea aspect, în opinia Curţii, premisa de la care se porneşte în 

raţionamentul logico-juridic al primei instanţe este una de asemenea falsă, respectiv că 

declaraţiile luate persoanelor în cadrul controlului efectuat de DLAF sunt nelegal 

administrate, prin încheierea intermediară din 03.02.2021 stabilindu-se că prin menținerea 

declarațiilor excluse, în special a declarațiilor date de inculpata X în cadrul controlului 

efectuat de DLAF, redate integral în cuprinsul rechizitoriului, ar fi lipsite de conținut dreptul 

martorilor de a nu se autoincrimina și dreptul inculpatei la tăcere, fapt ce ar constitui o 

încălcare evidentă a prezumției de nevinovăție și ar afecta întreaga procedură. 

Astfel, sub acest din urmă aspect, trebuie precizat ca raportul DLAF este o probă 

complexă, având în vedere că, potrivit dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 61/2011, 

departamentul efectuează investigații administrative, controale la fața locului, analize și 

verificări documentare, reprezentanții departamentului procedând la luarea de declarații de la 

orice persoană care poate furniza date și informații cu privire la posibile nereguli, fraude sau 

alte activități ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.  

În cuprinsul actelor de control precizate se pot înscrie şi declaraţiile şi celelalte 

înscrisuri înaintate organului de urmărire penală de către DLAF, rezultate şi produse în 

procedura administrativă desfăşurată care au menirea de a susţine raportul final întocmit în 

această procedură. Or, deşi procedura în discuţie are un caracter administrativ şi nu unul 

judiciar-penal, totuşi, din economia dispoziţiilor legale incidente rezultă că actele de control 

întocmite de DLAF nu sunt acte sau operaţiuni administrative în sensul Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, ci acestea pot constitui mijloace de probă, în condiţiile Codului 

de procedură penală. 

Deşi nu le-a apreciat ca fiind mijloace de probă nici prin raportare la dispoziţiile art. 

11 alin. 3 din Legea nr. 61/2011, dar nici prin raportare la dispoziţiile Codului de procedură 

penală, judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă a atribuit declaraţiilor date de 

inculpaţi şi de celelalte persoane în procedura administrativă de control sancţiunea specifică 

probelor nelegal administrate, respectiv excluderea acestora de la dosarul cauzei, în condiţiile 

în care, potrivit art. 345-346 C.proc.pen., doar probele (n.r. nelegal administrate) pot fi 

excluse. Mai mult, deşi dispoziţia de excludere a acelor declaraţii nu era executorie nici la 

momentul pronunţării încheierii intermediare din 03.02.2021, dar nici a celei finale din 

26.04.2021, aceasta nefiind definitivă, ci fiind susceptibilă de a fi atacată cu contestaţie, ceea 

ce s-a şi întâmplat, judecătorul de cameră preliminară a sancţionat ,,pasivitatea” procurorului 

de a nu elimina fizic declaraţiile excluse din materialul probator, deşi în cuprinsul 

dispozitivului încheierii interlocutorii, judecătorul a precizat în mod neîndoielenic faptul că 

dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a declaraţiilor menţionate, după rămânerea 

definitivă a încheierii. 

Curtea apreciază că motivarea excluderii acelor declaraţii se fundamentează, în afara 

premisei false analizate mai sus, şi pe ficţiunea juridică potrivit căreia, prin preluarea de către 

procuror a conţinutului declaraţiilor date de inculpata X în cadrul controlului DLAF şi prin 

trimiterile la celelalte declaraţii în prezentarea situaţiei de fapt care constituie fundamentul 

acuzaţiei, procurorul a înţeles să recunoască drept probe aceste declaraţii, chiar dacă ulterior 

nu le-a menţionat la secţiunea ,,Mijloace de probă”. Or, chiar dacă s-ar admite justeţea acestor 

consideraţii, din raţiuni pur abstracte ce ţin de raţionamentul logico-juridic, nu apare nicio 

justificare pentru care judecătorul de cameră preliminară nu a luat act de completările, 

precizările procurorului realizate în procedura remediu, potrivit cărora la analiza probatoriului 

care stă la baza acuzaţiilor formulate a fost avut în vedere doar raportul DLAF care constituie 
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mijloc de probă în condiţiile legii speciale în procesul penal, şi nu declaraţiile care au fost date 

în desfăşurarea acţiunii de control şi că la enumerarea mijloacelor de probă care susţin 

acuzaţiile nu au fost indicate declaraţiile persoanelor audiate în cadrul acţiunii de control, 

aceste declaraţii fiind ataşate notei de control pentru a susţine concluziile şi constatările notei, 

şi nu acuzaţiile în sine din cuprinsul rechizitoriului. 

Chiar dacă nu se poate nega veridicitatea analizei teoretice a judecătorului de cameră 

preliminară de la instanţa de fond cu privire la desfăşurarea urmăririi penale sub aspectul 

menţionat, în opinia Curţii, astfel cum a statuat şi CEDO, echitatea unei proceduri se 

apreciază global, prin luarea în considerare nu numai a fazei incipiente a procesului penal 

(urmărirea penală), dar şi (mai cu seamă) a fazei de judecată, etapă în care drepturile 

acuzatului se manifestă cu plenitudine. Acest aspect pare să nu fi cântărit prea mult în 

aprecierea caracterului absolut al inechităţii procedurii în ansamblul său, considerând că 

natura dispoziţiilor legale încălcate de organele de urmărire penală şi durata încălcării 

dispoziţiilor legale privind drepturi esenţiale ale persoanelor acuzate fac necesară restituirea 

cauzei la parchet. 

În opinia Curţii, a susţine teza existenţei unei contradicţii privind materialul probator 

pe care se întemeiază acuzaţia, în condiţiile în care în situaţia de fapt se face trimitere la 

declaraţii care nu au fost reţinute la enumerarea mijloacelor de probă, echivalează implicit cu 

verificarea aptitudinii probatoriului de a susţine acuzaţia, aspect care nu poate forma obiectul 

procedurii camerei preliminare, întrucât priveşte fondul cauzei şi se evaluează în cursul 

judecăţii, punând în discuţie temeinicia fundamentului probator al acuzaţiei, iar nu claritatea 

acesteia. Semnificaţia acuzaţiei şi caracterul ei fondat se hotărăsc în urma cercetării 

judecătorești. 

 

5. Influenţarea declaraţiilor. Ameninţare. Portul sau folosirea fără drept de obiecte 

periculoase. Tulburarea ordinii şi liniştii publice. Concurs ideal între 

infracţiunile de influenţarea declaraţiilor şi ameninţare 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea specială. Influenţarea declaraţiilor. 

Ameninţare. Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Tulburarea ordinii şi liniştii 

publice.  

Indice alfabetic: drept penal: apel penal; concurs ideal; infracţiunile de influenţarea 

declaraţiilor şi ameninţare 

Temei de drept: art. 272 alin. 1, art. 206 alin. 1, art. 372 alin. 1 lit. a, alin. 3, art. 371 

Cod penal. 

 

Fapta de a încerca intimidarea persoanei vătămate prin ameninţări cu 

moartea pentru a-şi retrage plângerea depusă de aceasta împotriva sa pentru 

comiterea infracţiunii de violenţă în familie întruneşte elementele constitutive ale 

infracţiunilor de influenţarea declaraţiilor, prevăzută de art. 272 alin.1 C.pen., în 

concurs cu ameninţarea, prevăzută de art. 206 alin. 1 din C.pen., ambele cu 

aplicarea art. 77 lit.e C.pen., întrucât inculpatul a profitat de starea de vădită 

vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei de 75 de ani şi stării de 

sănătate, fiind în spital pentru operaţia la ochi. Infracţiunea de influențarea 

declarațiilor va fi reținută în concurs cu orice acțiuni utilizate la săvârșirea ei 
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care constituie infracțiuni. Acest lucru se datorează lipsei caracterului 

determinabil al conținutului normativ al acestei infracțiuni, astfel încât nu poate fi 

considerată o infracțiune complexă. 

 

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

378/28.04.2021 

Prin Sentinţa penală nr. 948/30.04.2020, Judecătoria Iaşi a dispus condamnarea 

inculpatului A la o pedeapsă rezultantă de 9 ani, 6 luni şi 513 zile de închisoare pentru 

săvârşirea infractiunilor de influenţarea declaraţiilor prevăzută de art. 272 alin. 1 din Codul 

penal, cu aplicarea art. 77 lit. e) din Codul penal, ameninţare prevăzută de art. 206 alin. 1 din 

C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. e) din Codul penal, portul sau folosirea fără drept de obiecte 

periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 şi alin. 3 din C.pen. şi tulburarea ordinii şi liniştii 

publice, prevăzută de art. 371 din C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi 

art. 41 alin. 1 din Codul penal, în urma schimbării încadrării juridice de la termenul de 

judecată din 22.01.2020. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că în data de 10.05.2016, 

inculpatul s-a deplasat la spital, unde era internat tatăl său, de 75 de ani şi a încercat 

intimidarea acestuia prin ameninţări cu moartea pentru a-şi retrage plângerea depusă 

împotriva sa pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie, i-a pus în mod ostentativ 

sabia la gât tatălui său şi a tulburat ordinea şi liniştea publică, indignând atât pacienţii care se 

aflau internaţi în salon, mama unui pacient, cât şi asistenta medicală care administra 

tratamentele pacienţilor.  

Instanţa de fond a reţinut că fapta de a încerca intimidarea persoanei vătămate prin 

ameninţări cu moartea pentru a-şi retrage plângerea depusă de acesta împotriva sa pentru 

comiterea infracţiunii de violenţă în familie întruneşte elementele constitutive ale 

infracţiunilor de influenţarea declaraţiilor, prevăzută de art. 272 alin.1 C.pen., în concurs cu 

ameninţarea, prevăzută de art. 206 alin. 1 din C.pen., ambele cu aplicarea art. 77 lit. e C.pen., 

întrucât inculpatul a profitat de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată 

vârstei de 75 de ani şi stării de sănătate, fiind în spital pentru operaţia la ochi.  

Împotriva sentinţei au formulat apel, cu respectarea termenului prev. de art. 410 alin. 1 

din Codul de procedură penală, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi şi de inculpatul, ambele 

respinse ca nefondate.   

Curtea a constatat că motivul de apel prezentat în cererea de apel formulată de 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi coincide cu unul dintre motivele de apel invocate de 

inculpat, respectiv greşita reţinere a concursului ideal între infracţiunea de influenţare a 

declaraţiilor, prevăzută de art. 272 alin. 1 din Codul penal şi infracţiunea de ameninţare, 

prevăzută de art. 206 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 77 lit. e din Codul penal 

şi a art. 38 alin. 1 din Codul penal, și a făcut o analiză comună asupra acestui aspect. 

Curtea a reţinut în motivarea deciziei că scopul urmărit prin incriminarea infracţiunii 

prev. de art. 272 din Codul penal este acela de a întări garantarea accesului liber la justiție prin 

protejarea libertății oricărei persoane de a se adresa justiției și de a da declarațiile ori de a 

înfățișa probele pe care le consideră necesare în raport de interesele sale, independent de orice 

formă de presiune exercitată din partea vreunui terț, fie asupra sa, fie asupra membrilor de 

familie. 
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Infracţiunea de influențarea declarațiilor va fi reținută în concurs cu orice acțiuni 

utilizate la săvârșirea ei care constituie infracțiuni. Acest lucru se datorează lipsei caracterului 

determinabil al conținutului normativ al acestei infracțiuni, astfel încât nu poate fi considerată 

o infracțiune complexă. 

Aşadar, în cauza de faţă, a apreciat Curtea, fapta de constrângere exercitată de inculpat 

asupra victimei constituie prin ea însăşi conţinutul infracţiunii de ameninţare (inculpatul, 

folosindu-se de o sabie, cu care a atins victima în zona gâtului, l-a ameninţat cu moartea, 

solicitându-i să îşi schimbe declaraţia, în sensul să declare că s-a lovit ca urmare a faptului că 

a căzut din podul casei şi nicidecum că l-ar fi lovit el, aşa cum a susţinut iniţial în faţa 

organelor de anchetă), astfel că prima instanţă în mod corect a reţinut că răspunderea penală a 

inculpatului se stabileşte atât pentru infracţiunea de influenţarea declaraţiilor, cât şi pentru 

infracţiunea de ameninţare, realizată prin folosirea constrângerii. 

Soluţia concursului de infracţiuni este consacrată expres prin prevederile alineatului 1, 

teza finală a art. 272 din Codul penal, prevederi potrivit cărora, dacă actul de intimidare sau 

corupere constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile de la concursul de 

infracţiuni. 

Un motiv în plus în susţinerea soluţiei îl constituie împrejurarea că valorile sociale 

lezate şi a căror protejare se urmăreşte prin incriminarea celor două infracţiuni sunt diferite, 

respectiv înfăptuirea activităţii de justiţie şi libertatea psihică şi morală a persoanei fizice, 

valori sociale încălcate în acelaşi timp de către inculpat prin săvârşirea infracţiunilor 

menţionate. 

Prin urmare, motivul de apel invocat de apelanţi a fost apreciat de instanţa de control 

judiciar ca neîntemeiat. 

 

6. Act sexual cu un minor. Incidența art. 5 alin. 1 C.pen. 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea specială  

Indice alfabetic: Drept penal; apel penal; act sexual cu un minor, legea penală mai 

favorabilă, individualizare judiciară  

Temei de drept: art. 220 C.pen. 

 

Un aspect relevant este incidența art. 5 alin. 1 C.pen., ce reglementează 

aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. 

Aceste dispoziții legale au devenit aplicabile ca urmare a intrării în vigoare a 

Legii nr. 217 din 29 octombrie 2020, act normativ ce a modificat și completat 

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, pe parcursul judecării prezentei cauze 

penale. Ca urmare a acestei modificări legislative, a fost modificat și art. 220 

C.pen. care incriminează infracțiunea de act sexual cu un minor.  
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Curtea de Apel Iași, Secția Penală și pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 

276/1.04.2021 

Prin sentinţa penală nr. 397/16.12.2020, Judecătoria Bârlad a dispus, între altele, 

condamnarea inculpatului A la o pedeapsă rezultantă de 6 ani şi 10 luni închisoare pentru 

săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor, săvârșită asupra unui minor care nu a 

împlinit vârsta de 13 ani, în formă continuată comisă în perioada ianuarie-februarie 2017, 

prev. de art. 220 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., pentru săvârşirea 

infracţiunii de act sexual cu minor în formă continuată (faptă comisă în perioada februarie-

septembrie 2017 şi în noaptea de 28/29.01.2018), prev. de art. 220 alin. 1 C.pen., cu aplicarea 

art. 35 alin. 1 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe (faptă comisă în 

seara de 05.12.2017), prev. de art. 193 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi cu 

aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. 

Împotriva sentinţei penale redate mai sus, au exercitat calea ordinară de atac a 

apelului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad și inculpatul. Inculpatul a solicitat achitarea 

sa sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe prevăzută de art. 193 C.pen., 

în conformitate cu dispoziţiile art. 396 C.proc.pen. cu raportare la art. 16 alin. 1 lit. c) Cod de 

procedură penală, întrucât a apreciat că nu există probe, martorii audiați neputând confirma 

existența faptei. 

În ceea ce privește infracțiunile de act sexual cu un minor (pentru care inculpatul a fost 

condamnat la două pedepse - 3 ani închisoare, respectiv 2 ani închisoare), s-a solicitat 

reducerea acestora până la limita minimă prevăzută de lege.  

Curtea a constatat că inculpatul nu a formulat critici în ceea ce privește stabilirea 

vinovăției sale în săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor, în formă continuată, 

prevăzută de art. 220 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., art. 41 alin. 1 C.pen. şi 

art. 5 alin. 1 C.pen. – forma în vigoare anterior Legii nr. 217/2020 și a infracţiunii de act 

sexual cu un minor, în formă continuată, prevăzută de art. 220 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 

35 alin. 1 C.pen., art. 41 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. – forma în vigoare anterior Legii 

nr. 217/2020. 

Curtea de Apel, ca instanţă de control judiciar, a constatat că instanţa de fond a realizat 

o corectă aplicare a cadrului legal referitor la probele administrate şi, mai ales, la coroborarea 

acestora, examinând probele/mijloacele de probă care dovedesc, dincolo de orice îndoială 

rezonabilă, săvârşirea faptelor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată şi vinovăția 

acestuia. 

Un aspect ce prezintă relevanță în cauză este incidența art. 5 alin. 1 C.pen., ce 

reglementează aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei: „În 

cazul în care, de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei, au intervenit 

una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.” Aceste dispoziții legale au 

devenit aplicabile ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 217 din 29 octombrie 2020, act 

normativ ce a modificat și completat Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, pe parcursul 

judecării prezentei cauze penale.  

Ca urmare a acestei modificări legislative, a fost modificat și art. 220 din Codul penal, 

care incriminează infracțiunea de act sexual cu un minor.  

Curtea a constatat că reglementarea actuală instituie o răspundere penală mai severă a 

persoanelor care săvârșesc infracțiunea de act sexual cu un minor raportat la următoarele 

elemente: modificarea vârstei persoanei vătămate minore de la care se face diferențierea între 



18 

forma tip a infracțiunii prevăzute de art. 220 alin. 1 C.pen. și forma agravată a infracțiunii 

prevăzute de art. 220 alin. 2 C.pen. (14 ani în loc de 13 ani); majorarea limitelor de pedeapsă 

pentru variantele agravante.  

Din perspectiva infracțiunii de act sexual cu un minor, încadrarea juridică a faptelor 

inculpatului, anterior modificării intervenite prin Legea nr. 217 din 29 octombrie 2020, este 

cea stabilită de instanța de fond – o infracțiune de act sexual cu un minor, în formă continuată, 

prevăzută de art. 220 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 41 alin. 1 C.pen. 

(ianuarie 2017–19 februarie 2017, până la împlinirea vârstei de 13 ani de persoana vătămată), 

limitele de pedeapsă fiind ale închisorii de la 2 la 7 ani și o infracțiune de act sexual cu un 

minor, în formă continuată, prevăzută de art. 220 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 

C.pen. și art. 41 alin. 1 C.pen. (19 februarie 2017-septembrie 2017 și 28/29.01.2018), limitele 

de pedeapsă fiind ale închisorii de la 1 la 5 ani. 

Raportând datele cauzei la noua reglementare, activitatea infracțională a inculpatului, 

care s-a derulat până la împlinirea vârstei de 14 ani de persoana vătămată (născută la 

19.02.2004), s-ar încadra în dispozițiile art. 220 alin. 2 alin. 5 lit. a) și e) C.pen., limitele de 

pedeapsă fiind ale închisorii de la 5 la 12 ani. 

Deși încadrarea juridică a faptei potrivit reglementării anterioare presupune o 

pluralitate de infracțiuni, Curtea a reținut-o drept lege penală mai favorabilă față de 

modalitatea concretă de individualizare judiciară a pedepselor în prezenta cauză, în apel, și 

față de limitele de pedeapsă din noua reglementare. Astfel, instanța de apel s-a orientat înspre 

pedepse situate la jumătatea intervalului cuprins între minimul special și maximul special 

prevăzute de lege pentru fiecare dintre cele două infracțiuni de act sexual cu un minor reținute 

în sarcina inculpatului. 

O astfel de individualizare judiciară, sub aspectul legii penale noi, a statuat Curtea, ar 

impune stabilirea unei pedepse de 8 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de 

act sexual cu un minor, în formă continuată, prevăzută de art. 220 alin. 2 alin. 5 lit. a) și e) 

C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., și la o pedeapsă finală rezultantă în prezenta cauză 

de 12 ani închisoare (8 ani și 6 luni închisoare, sporită cu 6 luni închisoare – 1/3 din pedeapsa 

care va fi stabilită pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe), în total 9 ani închisoare; la 

pedeapsa de 9 ani închisoare se va adăuga pedeapsa de 3 ani închisoare stabilită prin sentinţa 

penală nr. 236/06.12.2013 pronunțată de Tribunalul Vaslui, rămasă definitivă la data de 

18.12.2013 prin neapelare, urmare a revocării beneficiului suspendării executării pedepsei sub 

supraveghere, superioară ca și cuantum pedepsei rezultante care va rezulta din reținerea art. 

220 C.pen., în reglementarea anterioară Legii nr. 217/2020, ca lege penală mai favorabilă. 

 

7. Omor. Circumstanța atenuantă legală prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. a) C.pen.  

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea specială. Omor 

Indice alfabetic: Drept penal; apel penal; provocare  

Temei de drept: art. 188, art. 75 C.pen. 

 

Provocarea nu trebuie să îndeplinească şi o condiţie de proporţionalitate. 

Provocarea este circumstanța atenuantă legală generală ce constă în săvârșirea 
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unei infracţiuni de către o persoană fizică aflată într-o stare de puternică 

tulburare sau emoție, determinată de conduita persoanei vătămate, produsă prin 

violență, printr-o atingere gravă a demnității persoanei sau prin altă acțiune 

ilicită gravă (scuza provocării). Actul de provocare trebuie să satisfacă 

următoarele cerințe: să fie realizat prin violență (fizică/psihică), atingere gravă a 

demnității persoanei sau prin altă acțiune ilicită gravă.  

Actul de provocare, în cauză, este realizat prin pătrunderea victimei în 

grădina inculpatului şi prin lovirea inculpatului cu piatra în zona frunţii. Actul de 

provocare trebuie să fie îndreptat împotriva făptuitorului sau a altei persoane, 

condiţie îndeplinită cu evidență, în cauză. Actul de provocare constă în faptul că 

nu trebuie să fie imputabil celui care a comis fapta în stare de provocare.  

Proporționalitatea e analizată în cadrul instituției legitimei apărări, 

aceasta din urmă fiind o cauză justificativă ce înlătură răspunderea penală a 

inculpatului, neavând nicio relevanță în analizarea circumstanței atenuante a 

provocării. 

 

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

277/1.04.2021 

Prin sentinţa penală nr. 960/29.12.2020, Tribunalul Iaşi a dispus, între altele, 

condamnarea inculpatului A la o pedeapsă principală de 5 ani pentru săvârșirea infracţiunii de 

omor prev. şi ped. de art. 188 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a) cu referire la 

art. 76 alin. 1 C.pen., precum și cu aplicarea art. 396 alin. 10 cu referire la art. 375 alin. 1 şi 2 

din Codul de procedură penală, coroborat şi cu art. 79 alin. 1 C.pen. (faptă comisă la 

11.08.2020). 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, în esență, că în data de 11.08.2020, în 

jurul orelor 21.30-22,00, inculpatul, în timp ce se afla în grădina locuinţei sale din satul M., 

jud. Iaşi, fiind într-o stare de tulburare şi emoție provocată de victima B (care, fiind în stare 

avansată de ebrietate, intrase în grădina sa şi îl lovise cu o piatră în frunte, atunci când l-a 

întrebat ce caută acolo), folosindu-se de un par/prăjină din lemn cu lungimea de aproximativ 

2.30 m şi diametrul de aproximativ 3 cm, i-a aplicat acestuia, în mod repetat, mai multe 

lovituri în zona capului şi a corpului, lovituri în urma cărora victima a căzut la pământ, după 

care, în timp ce victima se afla căzută la pământ, a continuat să îi aplice lovituri, cu acelaşi 

obiect contondent, în zona capului şi a corpului (torace), provocându-i un politraumatism cu 

fracturi craniene multiple, contuzie cerebrală, dilacerare cerebrală, hemoragie 

subarahnoidiană, fracturi costale, dilacerare hepatică, hemotorax, hemoperitoneu, leziuni ce 

au dus la decesul victimei (care a fost constatat, în aceeași seară, la orele 23,20, de echipajul 

ambulanţei chemate la faţa locului). 

Inculpatul a acționat cu intenţia directă de a ucide persoana vătămată (în sensul în care 

intenția directă este definită de art. 16 alin. 3 lit. a C.pen.), respectiv – lovind victima, cu un 

obiect contondent de asemenea dimensiuni, în mod repetat şi practic în neștire, în cap şi peste 

torace, inclusiv după ce aceasta căzuse la pământ, cu putere și cauzându-i, astfel, leziuni grave 

cranio-cerebrale, dar şi interne – acesta a prevăzut şi, în același timp, a urmărit expres să 

cauzeze decesul victimei. În speţă, inculpatul nu a aplicat doar o singură lovituri sau cel mult 

două-trei pentru a se putea susține că ar fi acționat cu intenție indirectă, ci cu mult mai multe 
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lovituri, în special în zona capului şi toracelui (ceea ce rezultă din multiplele traumatisme, 

leziuni şi fracturi produse), împrejurare ce relevă că, procedând în acest mod, a urmărit să 

ucidă victima, desigur pe fondul tulburării determinate de provocare iniţială a victimei şi de 

impulsivitatea acestuia.   

Pe de altă parte, instanța de fond a reţinut că inculpatul a comis fapta în stare de 

provocare, întrucât, în faza de debut a conflictului, victima, care intrase în grădina 

inculpatului, fiind în stare avansată de ebrietate, l-a lovit pe acesta cu o piatră în frunte (atunci 

când a fost întrebată ce caută acolo), impunându-se a se reţine în favoarea sa această 

circumstanță atenuantă legală prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. a) C.pen. 

Într-adevăr, analizând întregul material probatoriu administrat în cauză, instanța a 

reţinut că fapta inculpatului a fost săvârșită sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții, 

determinată de provocarea anterior menționată din partea victimei şi nu în legitimă apărare şi 

nici măcar în stare de exces de apărare. 

De asemenea, având în vedere cele mai sus menționate, Tribunalul a reţinut că, în 

prezenta cauză, nu se poate vorbi nici despre circumstanța atenuantă a depășirii limitelor 

legitimei apărări, deoarece în acest caz era necesar să existe un atac în curs de desfășurare şi 

nu un atac ce încetase şi care nu mai era actual (în cazul de faţă, atacul a încetat cel mai târziu 

în momentul în care victima a căzut la pământ), motiv pentru care în favoarea inculpatului se 

impune a se reţine doar circumstanța atenuantă a provocării prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. a) 

C.pen.. 

Împotriva acestei sentinţe penale a declarat apel partea civilă X, în termenul legal 

prevăzut de art. 410 alin. 1 C.proc.pen., fiind formulate critici de nelegalitate și netemeinicie. 

Curtea a respins ca nefondat apelul formulat de partea civilă, care a susţinut, printre 

altele, că în mod greșit a fost reţinută circumstanţa atenuantă a provocării, nefiind analizat şi 

criteriul proporţionalităţii. 

În ceea ce priveşte circumstanţa atenuantă care a fost reţinută în cauză, respectiv scuza 

provocării, în dezacord cu susținerile părții civile din motivele de apel, Curtea a subliniat că 

este susţinută de materialul probator administrat – declarațiile inculpatului, procesul-verbal de 

cercetare la fața locului, planşa fotografică cu aspectele fixate la faţa locului, planşa 

fotografică întocmită cu ocazia examinării inculpatului. Astfel, a reieşit că victima, la 

momentul interacţiunii cu inculpatul, avea o piatră în mână (piatră ce a fost ridicată cu ocazia 

cercetării la faţa locului), iar după ce inculpatul l-a întrebat ce caută în grădina sa, i-a aplicat 

acestuia o lovitură în zona frunţii. 

Provocarea este circumstanţa atenuantă legală generală ce constă în săvârşirea unei 

infracţiuni de către o persoană fizică aflată într-o stare de puternică tulburare sau emoţie, 

determinată de conduita persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a 

demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă (scuza provocării). 

Pentru a putea fi reţinută ca circumstanţă atenuantă într-o cauză, trebuie a fi întrunite 

două categorii de condiţii.  

Prima categorie vizează actul de provocare, astfel, acesta trebuie să satisfacă 

următoarele cerinţe: să fie realizat prin violenţă (fizică/psihică), atingere gravă a demnităţii 

persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă. Astfel, Curtea a constatat că actul de provocare, în 

cauză a fost realizat prin pătrunderea victimei în grădina inculpatului şi de lovirea inculpatului 

cu piatra în zona frunţii.  

Actul de provocare trebuie să fie îndreptat împotriva făptuitorului sau a altei persoane, 

condiţie ce a fost îndeplinită cu evidenţă, în cauză. 
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Următorul aspect ce vizează actul de provocare constă în faptul că nu trebuie să fie 

imputabil celui care a comis fapta în stare de provocare. Din datele şi întregul probatoriu 

administrat în cauză, Curtea a constatat că acţiunea de lovire a inculpatului de către victimă 

apare ca nefiind cauzată de către inculpat. 

Ultima condiţie analizată în dreptul actului de provocare este dacă a determinat o stare 

de puternică tulburare sau emoţie. Se poate observa că, în cauză, potrivit declaraţiilor 

inculpatului şi a examinării fizice a acestuia, realizate în cursul urmăririi penale, lovitura 

primită a fost una puternică, în urma căreia inculpatul a prezentat leziuni evidente şi cicatrici 

în zona frunţii, aceasta producând o stare de puternică tulburare inculpatului. 

Cu privire la a doua categorie de condiţii, aceasta are în vedere riposta care trebuie să 

fie îndreptată faţă de persoana care a efectuat actul de provocare. 

Infracţiunea (riposta) trebuie să fie săvârșită cu intenţie sau praeterinenţie, cerință 

îndeplinită în cauză. 

Riposta trebuie să fie determinată de actul de provocare şi să fie concomitentă sau 

posterioară actului de provocare. În cauză, instanţa de control a reţinut că riposta, infracţiunea 

ce face obiectul judecății, a fost determinată de pătrunderea fără drept a victimei în grădina 

inculpatului şi de acţiunea de lovire a inculpatului de către victimă. Atât din modul în care 

situaţia de fapt a fost redată în rechizitoriu, în declaraţia inculpatului, cât şi în cea reţinută de 

instanţa de fond, se poate conchide că riposta s-a aflat, din punct de vedere temporal, în 

succesiunea ulterioară a acţiunii de provocare a victimei. 

Cu privire la susţinerea părţii civile-apelante că provocarea ar trebui să îndeplinească 

şi o condiţie de proporţionalitate, în cauză nefiind reţinută instituţia legitimei apărări, instituţie 

ce impune o condiţie de proporţionalitate, dar având şi consecinţe penale diametral opuse, 

aceasta din urmă fiind o cauză justificativă ce ar fi înlăturat răspunderea penală a inculpatului, 

Curtea a conchis că instanţa de fond, în mod judicios şi echitabil, a reţinut ca fiind incidente 

dispoziţiile art. 75 alin. 1 lit. a) C.pen. 

 

8. Infracțiune intenționată săvârșită în termenul de încercare stabilit în cazul unei 

pedepsei a cărei executare a fost suspendată condiționat. Caracterul 

obligatoriu al revocării beneficiului suspendării condiționate a executării 

pedepsei acordat în baza Codului penal din 1969. Caracterul diferit al 

instituției suspendării condiţionate a executării pedepsei (art. 81 din Codul 

penal din 1969) și instituţiei suspendării executării pedepsei sub 

supraveghere (art. 91 din Codul penal) 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea specială  

Indice alfabetic: Drept penal; apel penal; revocarea beneficiului suspendării 

condiționate C.pen. 1969, noul C.pen. 

Temei de drept: C.pen. 1969, art. 81, art. 86; art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012; 

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în 

materie penală - Decizia nr. 12/2019; Curtea Constituțională - Deciziile nr. 648 din 11 

noiembrie 2014, Decizia nr. 632 din 8 octombrie 2015 și Decizia nr. 715 din 27 octombrie 

2015 

În situaţia în care instanţa de judecată constată că fapta dedusă judecății 
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este săvârșită în termenul de încercare stabilit ca urmare a suspendării 

condiţionate a executării pedepsei dispusă conform dispoziţiilor Codului penal 

din 1969 va dispune revocarea/anularea conform dispoziţiilor vechiului cod.   

În speţă, constatând că fapta ce face obiectul judecății este săvârșită în 

termenul de încercare de 4 ani, termen stabilit ca urmare a suspendării 

condiționate a executării pedepsei de 2 ani închisoare dispuse prin sentința 

penală nr. 1941/28.06.2013 a Judecătoriei Iași, definitivă prin decizia penală nr. 

1146/31.10.2013 a Curții de Apel Iași, instanța de fond a dat, în mod just, 

eficiență dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012.  

Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 statuează că: „Regimul 

suspendării condiționate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub 

aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 

1969.” 

 

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

336/21.04.2021 

Prin sentinţa penală nr. 66/18.09.2020, Judecătoria Răducăneni a dispus, între altele 

condamnarea inculpatului A, pentru săvârșirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii 

publice, prevăzută de art. 371 C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C.pen., la pedeapsa de 140 zile 

amendă, cu o sumă corespunzătoare unei zile amendă de 10 lei, total amendă – 1400 lei. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că în data de 30.06.2017, 

orele 20.07, inculpatul A, împreună cu inculpații B și C, au acostat pe DN 28, în zona centrală 

a satului C., județul Iași, pe persoana vătămată, aplicând lovituri autoturismului condus de 

aceasta, lovituri care au produs avarii estimate la 6.394,77 lei, adresând concomitent 

persoanei vătămate cuvinte jignitoare și vulgare, injurii care au produs o stare de indignare 

persoanelor aflate în zonă.  

Situaţia de fapt mai sus-menţionată a fost susţinută de următoarele mijloace de probă: 

procesul-verbal de consemnare a sesizării, declaraţia persoanei vătămate, adrese de stabilirea 

prejudiciului, proces-verbal de vizionare imagini suport optic CD, fotografii atașate, proces-

verbal de efectuarea confruntării, declarațiile martorilor, declarațiile inculpatului B, acte 

procedurale de citare şi căutare a celorlalți inculpați. 

Cu privire la inculpatul A, instanța a aplicat o pedeapsă cu amenda al cărei cuantum a 

fost orientat spre minimul special prevăzut de lege. Instanța a mai reținut că, prin sentința 

penală nr 1941/28.06.2013 de Judecătoria Iași, definitivă prin decizia penală nr. 

1146/31.10.2013 a Curții de Apel Iași, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani 

închisoare cu aplicarea dispozițiilor art. 81 C.pen. 1969, fixându-se un termen de încercare de 

4 ani conform dispozițiilor art. 82 din Codul penal din 1969. Raportat la situația sus-

menționată, instanța a reținut că inculpatul a săvârșit infracțiunea pentru care a fost 

condamnat prin prezenta sentință în stare de recidivă postcondamnatorie – în perioada 

termenului de încercare stabilit prin sentința penală nr. 1941/2013 a Judecătoriei Iași, 

definitivă prin decizia penală nr 1146/2013 a Curții de Apel Iași. 

Astfel, în baza dispozițiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 

alin. 1 C.pen. – 1969, instanţa a revocat beneficiul suspendării condiționate a executării 

pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 1941/2013 a Judecătoriei Iași, 
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definitivă prin decizia penală nr. 1146/2013 a Curții de Apel Iași, urmând ca inculpatul să 

execute această pedeapsă alături de pedeapsa aplicată prin sentință, total pedeapsă finală de 

executat – 2 ani închisoare (în regim de detenție) și 1400 lei amendă. 

Împotriva sentinţei penale redate mai sus, inculpaţii au exercitat calea ordinară de atac 

a apelului, în termenul legal prevăzut de art. 410 alin. 1 C.proc.pen.  

Inculpaţii B şi C au precizat în şedinţa publică din data de 03.12.2020, că doresc să îşi 

retragă apelurile formulate, manifestările de voință fiind consemnate în două declarații aflate 

la dosarul din apel.  

Curtea a apreciat ca nefondat apelul inculpatului A, acesta susţinând, în esenţă, că 

revocarea pedepsei aplicate prin sentința penală nr. 1941/2013 a Judecătoriei Iaşi nu se 

impune.  

Curtea, în urma efectuării propriei analize cu privire la situația de fapt, prin raportare 

la ansamblul probator administrat în cauză, a constatat că instanța de fond a dat, în mod just, 

eficiență dispozițiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012, în ceea ce îl privește pe inculpatul 

A, acesta având antecedente penale, fapta dedusă judecății fiind comisă în termenul de 

încercare a suspendării condiționate a pedepsei închisorii de 2 ani, dispusă prin sentința 

penală nr. 1941/2013 pronunțată de Judecătoria Iași, pentru infracțiunea prevăzută de art. 86 

alin. (1) din OUG nr. 195/2002.  

Art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 statuează că: „Regimul suspendării condiționate 

a executării pedepsei prevăzute la alin. 1, inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, 

este cel prevăzut de Codul penal din 1969. 

Articolul 83 alin. 1 din Codul penal din 1969 prevede că: „Dacă în cursul termenului 

de încercare cel condamnat a săvârșit din nou o infracțiune, pentru care s-a pronunțat o 

condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea 

condiționată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopește cu pedeapsa 

aplicată pentru noua infracțiune.” 

Dispozițiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 au făcut obiectul a cel puțin trei 

excepții de neconstituționalitate, excepțiile fiind respinse succesiv ca neîntemeiate prin 

Decizia Curții Constituționale nr. 648 din 11 noiembrie 2014, Decizia nr. 632 din 8 octombrie 

2015 și Decizia nr. 715 din 27 octombrie 2015. 

În considerentele acestora, considerente care s-au menținut în toate cele trei decizii 

fără modificări, instanța de control constituțional argumentează astfel: „15. Curtea observă că, 

potrivit art. 81 alin. 1 din Codul penal din 1969, instanţa putea dispune suspendarea 

condiționată a executării pedepsei aplicate persoanei fizice pe o anumită durată, dacă erau 

întrunite anumite condiţii prevăzute de lege. Durata suspendării condiţionate a executării 

pedepsei constituia termen de încercare pentru condamnat şi se compunea din cuantumul 

pedepsei închisorii aplicate, la care se adăuga un interval de timp de 2 ani. Dacă în cursul 

termenului de încercare cel condamnat săvârșea din nou o infracţiune, pentru care se pronunţa 

o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, potrivit art. 83 alin. 1 din Codul 

penal din 1969, instanţa revoca suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a 

pedepsei, care nu se contopea cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. La stabilirea 

pedepsei pentru infracțiunea săvârșită după rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare nu 

se mai aplica sporul prevăzut de lege pentru recidivă. 

16. În continuare, Curtea constată că instituţia suspendării condiţionate a executării 

pedepsei nu se mai regăseşte în Codul penal intrat în vigoare la 1 februarie 2014. Având în 

vedere că instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei nu a mai fost preluată în 
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noua reglementare, iar această instituţie priveşte modul de executare a pedepsei, Curtea 

apreciază că, din perspectiva aplicării legii penale în timp, este justificat ca regimul 

suspendării condiţionate a executării pedepsei, precum şi motivele care pot duce la revocarea 

măsurii să fie supuse legii în vigoare de la momentul aplicării acesteia. 

17. Totodată, Curtea reţine că instanţa de judecată care a ridicat din oficiu excepţia de 

neconstituționalitate pune în balanță, în momentul formulării criticilor de 

neconstituționalitate, modul de revocare a măsurii suspendării condiţionate şi de 

individualizare a pedepsei pentru noua infracţiune, având în vedere, pe de-o parte, instituţia 

suspendării condiţionate a executării pedepsei (art. 81 din Codul penal din 1969), iar, pe de 

altă parte, instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 91 din Codul 

penal). Or, cele două instituţii sunt instituţii diferite, suspendarea executării pedepsei sub 

supraveghere fiind reglementată atât în vechea legislaţie, la art. 86 indice 1, cât şi în Codul 

penal, la art. 91-98. 

18. Astfel, chiar dacă, potrivit art. 96 alin. (5) din Codul penal, pedeapsa principală 

pentru noua infracţiune, în cazul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere, 

se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la 

pluralitatea intermediară, această nouă reglementare nu poate fi considerată lege penală mai 

favorabilă în raport de vechea reglementare a suspendării condiţionate a executării pedepsei, 

ci doar în ceea ce priveşte, eventual, vechea reglementare a suspendării executării pedepsei 

sub supraveghere. 

19. Aşa fiind, Curtea apreciază că declararea neconstituționalității textului de lege 

criticat din perspectiva susţinută nu poate atrage aplicarea în speţă a reglementărilor 

referitoare la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere din Codul penal.” (Decizia nr. 

648 a Curții Constituționale, din data de 11 noiembrie 2014). 

De altfel, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală, prin Decizia nr. 12/2019, a stabilit că: „Indiferent de felul 

pedepsei aplicate pentru infracțiunea săvârșită în cursul termenului de încercare, regimul 

suspendării condiționate a executării pedepsei aplicată în baza art. 81 din Codul penal din 

1969, ca efect al aplicării legii penale mai favorabile, printr-o hotărâre pronunțată după 01 

februarie 2014, se menține și după intrarea în vigoare a Codului penal actual, inclusiv sub 

aspectul revocării sau anulării acesteia, fiind cel prevăzut de Codul penal din 1969.”  

Curtea, în contextul acestei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, având în 

vedere și că, în ceea ce îl privește pe inculpatul A sentința penală ce a stabilit termenul de 

încercare a suspendării condiționate a executării pedepsei a fost pronunțată anterior datei de 

01 februarie 2014, aplicând argumentul a fortiori, cu atât mai mult este ținută de dispozițiile 

art. 15 alin. 2 Legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969.  

În baza acestor texte legale, Curtea a constatat că revocarea beneficiului suspendării 

condiționate apare ca fiind obligatorie pentru instanță în lumina datelor cauzei. 

 

9. Apel penal. Infracțiunea de contrabandă. Imposibilitatea revenirii asupra 

manifestării de voinţă, după admiterea cererii de judecare în procedură de 

recunoaștere a vinovăției 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal.  

Indice alfabetic: Drept procesual penal. 
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Temei de drept: art. 349 alin. (2) C.proc.pen., art. 374 alin. (4) C.proc.pen., art. 375 

C.proc.pen., art. 377 C.proc.pen., art. 379 alin. (2) C.proc.pen. şi art. 396 alin. (10) 

C.proc.pen. 

 

Procedura abreviată a judecații în cazul recunoașterii învinuirii are la bază o 

recunoaștere de vinovăție, fiind reglementată de dispoziţiile art. 349 alin. (2) C.proc.pen., art. 

374 alin. (4) C.proc.pen., art. 375 C.proc.pen., art. 377 C.proc.pen., art. 379 alin. (2) 

C.proc.pen. şi art. 396 alin. (10) C.proc.pen.  

În situația în care ar fi apreciat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru judecarea 

cauzei potrivit procedurii abreviate, instanța de fond avea posibilitatea de a respinge cererea 

și de a continua judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun. Odată admisă de către 

instanţă cererea inculpatului de judecare în procedură simplificată, acesta nu mai poate 

reveni asupra manifestării de voinţă. 

 

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

497/24.06.2021 

 

Prin sentinţa penală nr. 20/26.01.2021 pronunţată de Judecătoria Paşcani, s-a dispus 

condamnarea inculpatei A la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârșirea 

infracţiunii de contrabandă, constând în deținerea şi comercializarea mărfurilor care trebuie 

plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă, în baza art. 270 

alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (două acte materiale) şi art. 41 

alin. 1 C.pen., raportat la art. 396 alin. 10 C.pr.pen. 

Pentru a dispune astfel, Judecătoria Paşcani a reţinut următoarele: inculpata a fost 

trimisă în judecată pentru săvârșirea infracţiunii de contrabandă, constând în colectarea, 

deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea 

bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea 

provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, în formă continuată (două acte 

materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, modificată prin OUG 

nr. 54/2010, cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 41 alin. (1) 

din C. pen.  

În cursul judecații, la termenul cu procedură completă din data de 07.10.2020, anterior 

începerii cercetării judecătorești, inculpata – personal, asistată de apărător ales – a arătat că 

înţelege să recunoască în totalitate săvârșirea faptei reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare 

a instanţei şi a solicitat, în temeiul dispoziţiilor art. 374 alin. 4, art. 375 şi art. 377 C.proc.pen., 

ca judecarea cauzei să se facă prin aplicarea procedurii speciale în cazul recunoașterii 

învinuirii.  

Instanţa, după punerea în discuția contradictorie a cererii formulată în baza art. 374 

alin. 4 C.proc.pen., a admis cererea inculpatei de judecare în cazul recunoașterii învinuirii, a 

administrat proba cu înscrisuri în circumstanțiere şi a reţinut cauza spre soluționare, dând 

eficienţă la individualizarea pedepsei dispoziţiilor art. 396 alin. 10 C.proc.pen. 

Împotriva acestei sentințe au declarat apel inculpata şi partea civilă Agenția Națională 

de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Direcţia 

Regională Vamală Iaşi, fiind formulate critici de netemeinicie. Inculpata a susţinut, între 

altele, că nu se face vinovată de săvârşirea infracţiunii de contrabandă, întrucât nu ar fi 
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cunoscut provenienţa pachetelor de ţigări, contestând în această fază procesuală, în esenţă 

chiar situaţia de fapt. 

Prin Decizia penală nr. 497/24.06.2021 a Curţii de Apel Iaşi apelul inculpatei a fost 

respins ca nefondat. 

Analizând cauza, Curtea a constatat că, în mod corect, instanţa de fond a aplicat 

pedeapsa închisorii la minimul special prevăzut de lege, redus cu o treime ca urmare a 

judecării cauzei în procedură de recunoaștere a învinuirii, dând eficienţă maximă atât 

circumstanțelor de ordin personal ale inculpatei (vârstă, situație familială, atitudine de 

recunoaștere a faptei), dar și circumstanţelor reale (forma continuată de săvârșire a 

infracţiunii, numărul pachetelor de ţigarete, numărul actelor materiale), având în vedere şi 

dispoziţiile art. 270 din Legea nr. 86/2006 (contrabanda atât în forma tip, cât şi în forma 

asimilată se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi).  

Procedura abreviată a judecății în cazul recunoașterii învinuirii are la bază o 

recunoaștere de vinovăţie, fiind reglementată de dispoziţiile art. 349 alin. (2) C.proc.pen., art. 

374 alin. (4) C.proc.pen., art. 375 C.proc.pen., art. 377 C.proc.pen., art. 379 alin. (2) 

C.proc.pen. şi art. 396 alin. (10) C.proc.pen. 

Procedura abreviată poate fi urmată, dacă sunt îndeplinite condiţiile ce rezultă din 

interpretarea prevederilor art. 374 alin. (4) C.proc.pen. şi art. 375 C.proc.pen. 

Insuficiența probelor ori, cel puțin, aprecierea instanței în acest sens conduce la 

respingerea cererii inculpatului de judecare în procedură abreviată și la efectuarea cercetării 

judecătorești în procedura obișnuită, în care, pe lângă procuror, persoana vătămată și părți, 

care pot propune probe în vederea soluționării acțiunii penale, instanța poate, la rându-i, 

administra din oficiu probe, dacă se impune pentru aflarea adevărului și justa soluționare a 

cauzei. 

Curtea de apel a arătat și că inculpata-apelantă nu mai poate reveni asupra manifestării 

de voinţă, după admiterea cererii de judecare în procedură simplificată. 

În situația în care ar fi apreciat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru judecarea cauzei 

potrivit procedurii abreviate, instanța de fond avea posibilitatea de a respinge cererea și de a 

continua judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun. Așadar, simpla manifestare de 

voință a inculpatei de a i se aplica procedura judecății în cazul recunoașterii învinuirii nu 

conduce în mod automat la declanșarea procedurii abreviate, instanța putând respinge o 

asemenea solicitare și trece la judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun, urmând a 

fi administrate probe în cursul cercetării judecătorești. 

Curtea a aratat că nu se poate reține existența unui consimțământul viciat al inculpatei-

apelante, în momentul în care a solicitat judecarea cauzei în procedură de recunoaștere a 

învinuirii. Inculpatei i-a fost comunicată, personal, copia certificată a actului de sesizare a 

instanţei. Ulterior, în şedinţa publică din 07.10.2020, asistată de apărător ales, a arătat că 

recunoaște în totalitate fapta reţinută în sarcina sa, în modalitatea descrisă în actul de sesizare 

a instanţei.  

A accepta ideea că inculpata, cunoscând pe deplin conţinutul actului de sesizare, a 

recunoscut fapte de a căror săvârșire nu se consideră vinovată și că, în aceste condiții, instanța 

a și admis cererea acestuia, în lipsa unor probe certe de vinovăție, semnifică desconsiderarea 

profundă nu doar a actului de justiție, dar și a organelor judiciare chemate a o înfăptui. 

De altfel, în urma propriului examen critic asupra probelor administrate în cursul 

urmăririi penale, instanţa de control judiciar nu a identificat nici măcar un indiciu care să 

susțină criticile aduse de inculpata-apelantă din perspectiva redată mai sus. 
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Un alt aspect avut în vedere de Curtea de apel pentru pronunțarea unei decizii legale 

este că prin Decizia nr. 4/2019 (M.Of. nr. 546/3.07.2019), Înalta Curte de Casație și Justiție, 

Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul legii 

formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și 

în, interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură 

penală, a stabilit: „În ipoteza în care instanța a admis cererea inculpatului de judecare în 

procedură simplificată a recunoașterii învinuirii, iar cauza a fost judecată potrivit acestei 

proceduri, nu este posibilă pronunțarea unei hotărâri de achitare întemeiate pe dispozițiile art. 

16 alin. (1) lit. b) teza a II-a și lit. c) din Codul de procedură penală.” 

Analizând criticile și solicitările inculpatei-apelante din perspectiva cazurilor 

prevăzute de art. 16 C.proc.pen., Curtea a apreciat că ele se circumscriu cazurilor avute în 

vedere în dispozitivul deciziei mai-sus redate, respectiv: art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a – 

fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege (în condițiile în care, inculpata-

apelantă, prin apelul promovat, susține că nu a cunoscut că bunurile proveneau din 

contrabandă) și lit. c) C.proc.pen. – nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea (una 

dintre criticile aduse sentinței penale fiind tocmai aspectul că din datele dosarului nu există 

niciun element de fapt care să contureze existența infracțiunii de contrabandă, iar o hotărâre 

de condamnare nu poate fi pronunțată exclusiv pe declarațiile de recunoaștere a persoanei 

judecate în lipsa altor mijloace de probă), deși, în aparență, apelanta a încercat să le încadreze 

în dispozițiile art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen. 

Așa fiind, luând în considerare cele arătate, Curtea, din motive de legalitate, pe lângă 

cele de temeinicie pe larg dezbătute în decizie, a respins apelul inculpatei-apelante. 

 

 


