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1. Preluarea judecății. Lipsa unei reședințe obișnuite pe teritoriul unui alt stat. 

Oportunitatea desfășurării procedurii penale în România 

 

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

Proceduri prevăzute în Legea nr. 302/2004. 

Indice alfabetic: drept procesual penal, preluarea judecății 

Temei de drept: Legea nr. 302/2004, art. 131, art. 133 alin. 2 lit. c) 

 

Prin desfășurarea procedurilor judiciare în fața unei instanțe din 

România, chiar și în absența procedurii de cameră preliminară, sunt create 

premisele ca persoana acuzată să fie prezentă la judecarea cauzei (instanța 

făcând din nou trimitere la dificultățile inerente de deplasare la nivel 

internațional în contextul pandemic) și să beneficieze de asistență juridică din 

partea unui apărător ales, cu care poate comunica în limba nativă. De altfel, 

procedura judiciară se va desfășura în limba română. 

 

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

8/FCJI/11.02.2021  

 

Curtea a constata că intimatul A. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii 

de furt calificat prevăzută de punctul 3 în legătură cu punctul 1 alin. 1 al art. 205 din Codul 

penal sloven (CP-1), cu aplicarea art. 20 Codul penal sloven (CP-1) constând în aceea că, în 

intervalul de timp 16 aprilie 2016, orele 17.00 – 18 aprilie 2016, orele 06.20, împreună cu alte 

persoane (rămase neidentificate), ar fi pătruns prin efracție (tăierea gardului împrejmuitor) în 

depozitul societății X. şi ar fi sustras bunuri (echipamente electrice şi pentru construcţii – 

maşini de găurit, maşini de tăiat, agregate, ciocane demolatoare, compresoare, conductori 

electrici, precum şi 500 litri motorină), în valoare totală de 57.545 euro. 

Fapta corespunde în legislația din România infracțiunii de furt calificat prevăzută de 

art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. d) C.pen., fiind îndeplinită condiția dublei incriminări. 

Cererea statului solicitant de preluare a judecății nu este contrară principiului ne bis in 

idem, nefiind pronunțată o hotărâre definitivă pentru aceleași fapte nici în Republica Slovenia 

şi nici în România, după cum rezultă din fişa de cazier judiciar a persoanei în cauză. 

În privința faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată de autoritățile judiciare 

slovene, nu s-au împlinit termenele de prescripție a răspunderii penale prevăzute de art. 155 

C.pen. și art. 154 alin. 1 lit. d) C.pen.. 

Intimatul este cetățean român, iar din consultarea bazei de date a Direcției pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a reieșit că intimatul figurează cu 

domiciliul în municipiul V., adresă la care a fost identificat la momentul executării 

mandatului de aducere emis pe numele acestuia. 

În declarația dată în fața instanței de fond, intimatul a indicat că ar locui, fără forme 

legale, la domiciliul mamei sale, în municipiul V. susținere care nu este de natură a face 
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aplicabil motivul de refuz facultativ prevăzut de art. 133 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 302/2004, 

republicată. 

Curtea apreciază că nu se poate vorbi, la acest moment, de o reședință obișnuită a 

intimatului pe teritoriul Irlandei. Intimatul locuiește la acest moment pe teritoriul României, 

împreună cu soția și cei doi copii minori, în vârstă de 11 ani (care, de regulă, stă cu bunicii săi 

pe teritoriul României), respectiv 1 an și 8 luni, ambii copii beneficiind de alocație din partea 

statului român.  

Din declarația persoanei care face obiectul cererii formulate de autoritățile slovene, 

rezultă că soția acestuia nu are carte de reședință pe teritoriul Irlandei și nici loc de muncă în 

țara respectivă. De altfel, intimatul nu a făcut dovada că are un loc de muncă pe teritoriul 

Irlandei sau a unor demersuri, cu grad ridicat de concretizare, în acest sens. Înscrisurile 

prezentate de intimat vizează perioada 2016-2018.  

Curtea arată că intimatul nu a făcut dovada existenței unui contract de închiriere în 

derulare pe teritoriul Irlandei, simpla existență a cărții de reședință nefiind de natură, prin ea 

însăși, a face dovada unei reședințe obișnuite pe teritoriul Irlandei. 

Nu pot fi ignorate nici restricțiile existente la nivel internațional în ceea ce privește 

dreptul de circulație al persoanelor și dificultățile survenite pe piața forței de muncă în 

contextul pandemic actual. În egală măsură, Curtea observă că toate documentele de călătorie 

sunt emise pe numele intimatului (nu este depus vreun document de călătorie în privința unui 

alt membru al familiei), cel mai recent fiind din luna noiembrie 2019.  

Urmare a modificării împrejurării care a stat la baza respingerii, prin sentința penală 

nr. 12/FCJI/2018 din 11 octombrie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Iași, ca urmare a 

solicitării anterioare formulate de autoritățile judiciare slovene, nu se poate reține existența 

autorității de lucru judecat în prezenta cauză. 

Curtea apreciază, de asemenea, că este oportună desfășurarea procedurii penale în 

România, nefiind incident motivul de refuz facultativ prevăzut de art. 133 alin. 2 lit. c) din 

Legea nr. 302/2004 republicată. 

Intimatul este cetățean român, cu reședința în România, astfel că executarea unei 

eventuale condamnări în România ar fi susceptibilă să amelioreze posibilitățile de reintegrare 

socială a acestuia. 

În ceea ce privește probatoriul testimonial indicat în cuprinsul actului de sesizare (doi 

martori), administrarea probelor se poate realiza de instanța română prin videoconferință, prin 

intermediul unui ordin european de anchetă. Se impune a fi avut în vedere și că persoana 

vătămată a fost de acord cu predarea procedurii către autoritățile judiciare române. 

Observă instanța și că intimatul a manifestat minimul interes în clarificarea situației 

sale juridice, cât timp dosarul s-a aflat pe rolul autorităților judiciare slovene, deși cunoștea 

existența procedurilor judiciare îndreptate împotriva sa (a fost reprezentat de un apărător ales 

în dosarul Curții de Apel Iași, având ca obiect cererea inițială formulată de autoritățile 

judiciare slovene de preluare a judecății).  

Curtea apreciază că prin desfășurarea procedurilor judiciare în fața unei instanțe din 

România, chiar și în absența procedurii de cameră preliminară, sunt create premisele ca 

persoana acuzată să fie prezentă la judecarea cauzei (instanța făcând din nou trimitere la 

dificultățile inerente de deplasare la nivel internațional în contextul pandemic) și să 

beneficieze de asistență juridică din partea unui apărător ales, cu care poate comunica în limba 

nativă. De altfel, procedura judiciară se va desfășura în limba română. 
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Curtea a admis cererea de preluare a judecății formulată de autoritățile din Republica 

Slovenia cu privire la intimat și a stabilit competența de soluționare a cauzei în favoarea 

Judecătoriei Vaslui, conform art. 35 alin. 1 C.proc.pen., instanță căreia i-a fost înaintat 

dosarul. 

 

2. Contestație cameră preliminară. Competența procurorului în cazul urmăririi 

penale proprii. Legalitatea actelor de cercetare penală efectuate prin 

delegare 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal.  

Indice alfabetic: cameră preliminară, competență, delegare 

Temei de drept: art. 55 alin. 4 şi alin. 5 și art. 56 din Codul de procedură penală; art. 

324 alin. 3 din Codul de procedură penală; art. 22 din Legea nr. 78/2000; art. 3 alin. 1 lit. a 

din OUG nr. 43/2002; art. 1 alin. 2 din OUG nr.120/2005 privind operaţionalizarea D.G.A. 

din cadrul M.A.I.; Decizia nr. 21 din data de 07.07.2020 pronunțată de Î.C.C.J. – Completul 

pentru dezlegarea unor probleme de drept. 

 

Verificarea, în faza de cameră preliminară, conform obiectului acestei faze 

procesuale reglementat de art. 342 din Codul de procedură penală, a legalităţii 

administrării probelor şi a efectuării actelor de către organul de urmărire penală, 

din perspectiva competenţei acestuia, se raportează exclusiv la competenţa 

procurorului care efectuează urmărirea penală, în cazul urmăririi penale proprii, 

conform art. 56 din Codul de procedură penală, nicidecum la competenţa 

organului de cercetare penală. Acesta din urmă nu are nicio competenţă în a 

efectua urmărirea penală într-o astfel de cauză şi îşi desfăşoară activitatea numai 

sub conducerea şi supravegherea procurorului, conform art. 55 alin. 6 din Codul 

de procedură penală, fiind delegat de acesta să efectueze diverse acte de 

cecrectare penală. 

Cât priveşte efectuarea de acte de cercetare penală de către organul de 

cercetare penală în cauzele date, conform legii, în urmărirea proprie a 

procurorului, legalitatea acestora este condiţionată de trei aspecte şi anume: 

existenţa actului de delegare al procurorului competent, calitatea de lucrători ai 

poliţiei judiciare a celor delegaţi şi volumul actelor de urmărire penală delegate. 

 

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

8/18.02.2021 

 

Prin încheierea penală nr. 98/16.12.2019 pronunţată de judecătorul de cameră 

preliminară de la Tribunalul Vaslui, s-a dispus respingerea cererilor și excepțiilor invocate de 

inculpații X şi Y, a fost constatată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Vaslui în 

soluţionarea cauzei, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă 

Î.C.C.J. - D.N.A. - Serviciul Teritorial Iaşi emis la data de 16.10.2019, legalitatea 

administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privindu-i pe cei doi inculpaţi, 
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precum și începerea judecății față de aceștia pentru infracțiunile de folosirea sau prezentarea 

cu rea-credinţă 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, faptă prev. de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 

nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. și fals intelectual, faptă prev. de art. 321 alin. 1 

C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.. 

Împotriva încheierii anterior menţionate, în termen legal, au declarat contestație 

conform art. 347 alin.1 din Codul de procedură penală, inculpații X şi Y, unul dintre motivele 

de contestație vizând necompetenţa în efectuarea de acte de urmărire penală în cauză faţă de 

persoane care nu fac parte din categoria personalului M.A.I. (inculpaţii nefăcând parte din 

această categorie), de către ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie, din perspectiva legalităţii 

administrării probelor în faza de urmărire penală. 

Prin Încheierea penală nr. 8/18.02.2021, pronunțată în dosarul nr. 2113/89/2019/a1, 

Curtea de Apel Iaşi a respins ca nefondată contestația inculpaților, iar cu privire la motivul de 

critică de mai sus a constatat că, față de considerentele Deciziei nr. 21 din data de 07.07.2020 

pronunțată de Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor probleme de drept, se desprind 

următoarele concluzii de principiu: 

În cadrul verificării, în faza de cameră preliminară, conform obiectului acestei faze 

procesuale reglementat de art. 342 din Codul de procedură penală, a legalităţii administrării 

probelor şi a efectuării actelor de către organul de urmărire penală, din persepctiva 

competenţei acestuia, analiza se raportează exclusiv la competenţa procurorului care 

efectuează urmărirea penală, în cazul urmăririi penale proprii, conform art. 56 din Codul de 

procedură penală, nicidecum la competenţa organului de cercetare penală. Acesta din urmă nu 

are nicio competenţă în a efectua urmărirea penală într-o astfel de cauză şi îşi desfăşoară 

activitatea numai sub conducerea şi supravegherea procurorului, conform art. 55 alin. 6 din 

Codul de procedură penală, fiind delegat de procuror să efectueze diverse acte de cercetare 

penală. 

Cât priveşte efectuarea de acte de cercetare penală de către organul de cercetare penală 

în cauzele date, conform legii, în urmărirea proprie a procurorului, legalitatea acestora este 

condiţionară de trei aspecte şi anume: existenţa actului de delegare al procurorului competent, 

calitatea de lucrători ai poliţiei judiciare a celor delegaţi şi volumul actelor de urmărire penală 

delegate. 

Aşadar, dispoziţia de delegare trebuie să aparţină procurorului competent în a 

instrumenta cauza concretă, să fi fost dată unor lucrători ai poliţiei judiciare, în sensul art. 55 

alin. 4 şi alin. 5 din Codul de procedură penală (adică unor lucrători specializaţi din Ministerul 

Administraţiei şi Internelor anume desemnaţi în condiţiile legii speciale, care au primit avizul 

conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

ori avizul procurorului desemnat în acest sens, ori, în cazul organelor de cercetare speciale (a 

se vedea art. 57 alin. 2 din Codul de procedură penală), unor ofiţeri anume desemnaţi în 

condiţiile legii, care au primit avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), şi această delegare să privească doar efectuarea 

anumitor acte de urmărire penală, procurorul neputând delega efectuarea tuturor actelor de 

urmărire penală. 

În fine, decizia de a delega efectuarea anumitor acte de urmărire penală şi căror organe 

de cercetare penală ale poliţiei judiciare li se acordă această delegare aparţine exclusiv 

procurorului (în cazul urmăririi penale proprii), normele de organizare şi funcţionare ale unor 
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structuri specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cadrul cărora 

funcţionează şi lucrători ai poliţiei judiciare, neputând schimba această competenţă şi nici 

interfera în activitatea procurorului. 

Curtea a reţinut competenţa materială a procurorului DNA în efectuarea urmăririi 

penale proprii în dosarul de urmărire penală al Parchetului de pe lângă ÎCCJ – DN – Serviciul 

Teritorial Iaşi, faţă de dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, şi art. 3 alin. 1 lit. a din OUG nr. 43/2002 

privind Direcţia Naţională Anticorupţie. 

Procurorul competent a delegat efectuarea unor acte de cercetare penală ofiţerilor 

Direcţiei Generale Anticoruţie din cadrul Secţiilor Judeţene de la Iaşi şi Vaslui, cu respectarea 

dispoziţiilor legale prev. de art. 324 alin. 3 din Codul de procedură penală rap. la art. 55 alin. 

4 şi alin. 6 din Codul de procedură penală. 

Ofiţerii din cadrul DGA - Secţiile Judeţene de la Iaşi şi Vaslui care au primit delegare 

pentru a efectua acte de cercetare penală în cauză au calitatea de lucrători ai poliţiei judiciare, 

conform art.1 alin. 2 din OUG nr. 120/2005 privind operaţionalizarea DGA din cadrul MAI şi 

cu respectarea condiţiilor impuse de art. 55 alin. 4 din Codul de procedură penală, menţionate 

mai sus. 

Actele de cercetare penală efectuate de aceştia respectă limitele impuse de art. 324 

alin. 4 din Codul de procedură penală şi nu sunt într-o proporţie majoritară faţă de ansamblul 

actelor de cercetare penală efectuate în cauză. 

Rezultă, aşadar, că nu poate fi reţinută în cauză nicio încălcare a dispoziţiilor legale 

care reglementează competenţa organului de urmărire penală, nefiind incidentă sancţiunea 

nulităţii absolute, prev. de art. 281 alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală, cu trimitere la 

Decizia CCR nr. 302/2017, a actelor de urmărire penală efectuate în baza ordonanţei de 

delegare emise de procuror, aşa cum au invocat inculpaţii-contestatori X şi Y. 

 

3. Contestație cameră preliminară art. 347 C.proc.pen. 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal  

Indice alfabetic: Probe – înregistrările video efectuate de camerele de supraveghere 

aparținând unor persoane fizice şi juridice, precum şi a planşelor foto efectuate după acestea. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Temei de drept: art. 139 alin. 3 ultima ipoteză rap. la art. 97 alin. 1 lit. f din Codul de 

procedură penală, Legea nr. 333/2003, Legea nr. 102/2005, art. 4 lit. m din Legea nr. 

363/2018, Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit şi Regulamentul general privind protecţia 

datelor cu caracter personal), Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, 

investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera 

circulaţie a acestor date; Hotărârea preliminară CJUE în cauza C-212/13 din 11.12.2014. 

 

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate de un privat în 
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scopul protejării proprietăţii, a bunurilor, a vieţii şi a familiei sunt obţinute în 

mod legal chiar şi atunci când acestea surprind şi spaţiul public în limita 

necesară atingerii interesului legitim al operatorului (adică al persoanei căreia îi 

aparţine sistemul de supraveghere video) de asigurare a protecţiei. Altfel spus, 

imaginile de pe spaţiul public captate de mijloacele de supraveghere video 

menţionate nu încalcă dispoziţiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal câtă vreme sunt în limita necesară atingerii scopului pentru care au fost 

montate, adică acestea surprind un minimum de imagini din spaţiul public. 

Aceste imagini video captate de camerele de supraveghere au fost obţinute 

în mod legal şi au fost puse la dispoziţia organului de urmărire penală, la 

solicitarea acestuia, în acord cu dispoziţiile Regulamentului general privind 

protecţia datelor cu caracter personal, atât imaginile, cât și planșele foto 

efectuate după acestea având caracter de probe în procesul penal. 

 

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

4/15.01.2021 

 

Prin încheierea penală nr. 74/30.09.2020 pronunţată de judecătorul de cameră 

preliminară de la Tribunalul Vaslui s-a dispus respingerea, ca nefondată, a cererilor și 

excepțiilor formulate de inculpatul X cu privire la actele de urmărire penală și rechizitoriul 

din data de 22.06.2020 din dosarul penal al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, a fost 

constatată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul menționat, a administrării probelor şi 

efectuării actelor de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății inculpatului pentru 

infracțiunile de: tentativă de omor calificat, prevăzută de art. 32 alin. l C.pen. rap. la art.189 

alin. 1 lit. f alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. l C.pen. şi art.77 lit.g C.pen.; tulburarea ordinii 

şi liniştii publice, prev. de art. 371 C.pen., cu aplicarea art.77 lit.g C.pen.; ultraj contra bunelor 

moravuri, prev. de art.375 C.pen., cu aplicarea art.77 lit.g C.pen.; distrugere prev. de art. 253 

alin.l C.pen., cu aplicarea art. 77 lit.g C.pen., toate cu aplicarea disp. art. 38 alin. 1 C.pen. 

Împotriva încheierii anterior menţionate, în termen legal, a declarat contestație 

conform art. 347 alin.1 din Codul de procedură penală, inculpatul X, unul dintre motivele de 

contestație prezentate vizând nelegalitatea folosirii ca probă în procesul penal a imaginilor 

captate de camerele de supraveghere montate de persoana fizică Q și persoana juridică SC 

„Z” SRL pe proprietățile lor, dar care surprind și imagini de pe domeniul public, inculpatul 

apreciind că înregistrarea, stocarea și colectarea unor imagini în aceste împrejurări contravine 

dispozițiilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal, motiv pentru care au 

fost încălcate dispozițiile art. 139 alin. 3 din Codul de procedură penală, impunându-se 

excluderea din probatoriu conform art. 102 din Codul de procedură penală. 

Prin Încheierea penală nr. 4/15.01.2021, Curtea de Apel Iaşi a respins ca nefondată 

contestația inculpatului X, iar cu privire la motivul de critică de mai sus, a constatat că 

discuția poartă asupra imaginilor surprinse de camerele de supraveghere amplasate la locuinţa 

numitei Q şi la sediul SC „Z” SRL, proprietatea persoanei vătămate Y, din data de 

19.04.2020, intervalul orar 17:00 – 19:00, de la locul faptelor, care au fost puse la dispoziţia 

organelor de urmărire penală la solicitarea acestora (ordonanţele din data de 20.04.2020, în 
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baza ordonanţei de delegare emise de procuror), şi care se regăsesc stocate pe dvd-urile 

înregistrate la Serviciul Criminalistic al I.P.J. Vaslui. 

Referitor la calitatea de mijloace de probă a acestor înregistrări video, Curtea a arătat 

că intră în categoria înregistrărilor neinterzise de lege, aşa cum prevede art. 139 alin. 3 ultima 

ipoteză rap. la art. 97 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi au fost administrate în mod 

legal în cauză pentru următoarele argumente: 

În primul rând, aceste înregistrări de imagini provin de la camerele de supraveghere 

montate pe proprietăţile unei persoane fizice şi a unei persoane juridice în scopul protecţiei 

acestora, a asigurării pazei bunurilor, imobilelor şi împrejmuirilor afectate acestora ceea ce nu 

este interzis de vreo lege, ci dimpotrivă este o activitate permisă de Legea nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, şi în acord cu Legea nr. 

102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

În al doilea rând, imaginile surprinse în aceste înregistrări cuprind şi date cu caracter 

personal, în sensul art. 4 lit. m din Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice 

referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul 

prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al 

executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a 

acestor date, care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice şi care se referă la 

caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice, care permit 

sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane fizice, cum ar fi imaginile faciale sau 

datele dactiloscopice. 

Cât priveşte posibilitatea folosirii acestor date cu caracter personal, Regulamentul UE 

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal (denumit şi Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter 

personal) prevede în art. 2 alin. 2 lit. c şi lit. d că dispoziţiile sale nu se aplică prelucrării 

datelor cu caracter personal de către o persoană fizică în cadrul unei activităţi exclusiv 

personale sau domestice care o priveşte pe ea însăşi, desfăşurată de această persoană, şi nici 

prelucrărilor de date cu caracter personal realizate de autorităţile competente în scopul 

prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracţiunilor, sau al executării 

sancţiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice 

şi al prevenirii acestora (pentru cele din urmă este aplicabilă Directiva (UE) 2016/680 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în 

scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării 

pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date). 

Noţiunea de prelucrare a acestor date are semnificaţia stabilită în art. 4 lit. b din Legea 

nr. 363/2018, respectiv orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu 

caracter personal sau seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 

automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea 

sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea 

sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea 

sau distrugerea. 

În ceea ce priveşte noţiunea de activitate exclusiv personală sau domestică, Curtea de 

Justiţie a Uniunii Europene a stabilit prin Hotărârea preliminară în cauza C-212/13 din 

11.12.2014 prin care a fost interpretată dispoziţia art. 3 alin. 2 a doua liniuţă din Directiva 
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95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24.10.1995 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date (în prezent abrogată prin Directiva 2016/680), că în măsura în care 

înregistrările de imagini provenind de la camerele de supraveghere se extind, fie şi parţial, la 

spaţiul public, adică sunt în afara sferei private a persoanei care efectuează prelucrarea prin 

acest mijloc, aceasta nu mai poate fi considerată o activitate exclusiv personală sau domestică 

însă trebuie avute în vedere şi interesele legitime ale celui care prelucrează datele, respectiv 

protejarea proprietăţii, a sănătăţii şi a vieţii acestuia şi a familiei sale. 

Rezultă, aşadar, că imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate de un 

privat în scopul protejării proprietăţii sale, a bunurilor, a vieţii sale şi a familiei sunt obţinute 

în mod legal chiar şi atunci când acestea surprind şi spaţiul public în limita necesară atingerii 

interesului legitim al operatorului (adică a persoanei căreia îi aparţine sistemul de 

supraveghere video) de asigurare a protecţiei. Altfel spus, imaginile de pe spaţiul public 

captate de mijloacele de supraveghere video menţionate nu încalcă dispoziţiile legale privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal, câtă vreme sunt în limita necesară atingerii scopului 

pentru care au fost montate, adică acestea surprind un minimum de imagini din spaţiul public. 

În concluzie, imaginile video captate de camerele de supraveghere aparţinând numitei 

Q şi persoanei vătămate Y, din data de 19.04.2020, intervalul orar 17:00 – 19:00, au fost 

obţinute în mod legal şi au fost puse la dispoziţia organului de urmărire penală, la solicitarea 

acestuia, în acord cu dispoziţiile Regulamentului general privind protecţia datelor cu caracter 

personal. 

 

4. Apel. Pornografie infantilă. Conţinut constitutiv 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal. C.E.D.O. 

Indice alfabetic: pornografie infantilă 

Temei de drept: art. 374 alin.1 şi alin. 2 C.pen., modificat prin OUG nr. 18/2016, 

Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13.12.2011 

 

Activitatea constând în producerea mai multor materiale pornografice, în 

sensul art. 374 alin. 4 din Codul penal (fotografii şi înregistrări video), în care 

inculpata minoră avea un comportament sexual explicit, pe care le-a stocat într-

un sistem informatic (telefonul său mobil) şi le-a transmis exclusiv martorului 

minor printr-o aplicație de transmitere de date, cei doi având o relație 

sentimental-afectivă, împrejurare în care aceștia şi-au cerut și şi-au trimis 

reciproc fotografii/înregistrări video cu ei în ipostaze sexuale, nu reprezintă o 

activitate ilicită și, cu atât mai puțin, o activitate care să intre în sfera penală. 

Această activitate intră în sfera relaţiilor strict private vizând activităţi 

sexuale reciproc consimţite, fără niciun indiciu de abuz sau constrângere din 

partea vreunei alte persoane, majore sau minore, în care au fost implicaţi doi 

adolescenţi (minori, persoane cu vârsta mai mică de 18 ani) şi care pot fi 

considerate ca o descoperire normală a sexualităţii în cursul dezvoltării umane, 

inclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare informatizate ca formă de 
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stabilire şi menţinere a relaţiilor între adolescenţi. 

 

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

140/24.02.2021 

 

Prin sentința penală nr. 152/7.10.2020, Tribunalul Vaslui a dispus achitarea inculpatei 

minore cu privire la infracțiunea de pornografie infantilă în formă continuată, prev. de art. 374 

alin.1 și alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 113 alin. 2 din Codul penal, 

reținând incidența art. 16 alin.1 lit. b teza I din Codul de provedură penală – fapta nu este 

prevăzută de legea penală. 

Prima instanță a reținut că deși inculpata, în perioada 2017 - 11 septembrie 2018 (când 

avea vârsta de 15 ani), în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a produs mai multe 

materiale pornografice (fotografii şi înregistrări video) în care avea un comportament sexual 

explicit, pe care le-a stocat într-un sistem informatic (telefon mobil) şi le-a transmis 

martorului B (în vârstă de 17 ani), totuși această activitate nu corespunde tipicității faptei 

incriminate de art. 374 din Codul penal. 

Argumentele primei instanțe au constat în aceea că prin norma de incriminare s-a 

urmărit protejarea relațiilor sociale privitoare la ocrotirea copiilor împotriva exploatării şi 

abuzului sexual de către alte persoane, tragerea la răspundere penală neputând viza persoana 

care are în acelaşi timp şi calitatea de persoană vătămată, aşa cum este în cauza dedusă 

judecăţii. Inculpata minoră este cea care şi-a efectuat fotografii şi s-a filmat în ipostaze 

sexuale în care apare singură. Or, legiuitorul nu a avut în vedere ipoteza ca autorul să fie în 

același timp și victima propriei acțiuni, neputându-se accepta ca autorul și victima, în sensul 

legii penale, să fie una și aceeași persoană. 

Împotriva sentinţei anterior menţionate, în termen legal, a declarat apel Parchetul de 

pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiție – D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Brăila, solicitând 

desfiinţarea sentinţei penale apelate şi pronunţarea unei hotărâri de condamnare, cu aplicarea 

faţă de inculpată a uneia dintre măsurile educative prevăzute de art. 115 C.pen., motivat prin 

aceea că acțiunea de distribuire a materialelor pornografice pe care inulpata minotă le 

realizase, prin folosirea internetului în vederea trimiterii către un alt minor, a ieşit din sfera 

privată, în care realizarea şi stocarea pentru uz propriu a unor fotografii şi înregistrări video 

care o reprezentau în poziţii sexuale explicite ar fi fost considerată inofensivă, şi a atacat 

relaţii sociale care protejează morala publică, decenţa, bunele moravuri. 

Prin Decizia penală nr. 140/24.02.2021, Curtea de Apel Iaşi a reţinut că, deși soluția 

de achitare și temeiul de drept al acesteia sunt corecte, totuși motivul primordial pentru care 

se impune această soluție este, în speța de față, altul decât cel prezentat de prima instanță. 

Curtea a apreciat că motivul corect pentru care nu poate fi dispusă condamnarea 

inculpatei minore, așa cum a solicitat parchetul, este că activitatea desfășurată de aceasta, în 

perioada 2017-11.09.2018, când avea vârsta de 15 ani, constând în producerea mai multor 

materiale pornografice, în sensul art. 374 alin. 4 din Codul penal (fotografii şi înregistrări 

video), în care avea un comportament sexual explicit, pe care le-a stocat într-un sistem 

informatic (telefonul său mobil) şi le-a transmis martorului M prin aplicația de date, nu 

reprezintă o activitate ilicită și, cu atât mai puțin, o activitate care să intre în sfera penală. 



12 

Așa cum rezultă din probatoriul administrat în faza de urmărire penală, însușit de 

inculpata minoră în fața primei instanțe (declaraţiile inculpatei, ale martorului B şi procesul-

verbal de redare a discuţiilor purtate de cei doi prin aplicaţia de date), contextul în care 

aceasta și-a făcut fotografii în ipostaze explicit sexuale și s-a înregistrat video în timp ce 

desfășura o activitate sexuală a fost acela în care avea o relație afectiv-sentimentală cu un 

adolescent apropiat de vârsta sa (16 ani), M., cam de vreo trei/patru luni de zile, iar pe 

parcursul acestei relații discuțiile pe care le purtau prin intermediul aplicaţiilor de pe internet 

au căpătat un caracter intim, cu conotaţii sexuale, împrejurări în care cei doi minori şi-au cerut 

și şi-au trimis reciproc fotografii/înregistrări video cu ei în ipostaze sexuale. Inculpata nu a 

trimis/arătat aceste materiale ce o înfăţişau vreunei alte terţe persoane, nu a postat aceste 

clipuri audio-video pe nicio reţea de socializare şi nici nu le-a salvat în memoria unui alt 

mediu de stocare, ci dimpotrivă, a şters toate aceste materiale din galeria telefonului mobil 

întrucât era conştientă că mama sa le putea găsi şi ar fi pedepsit-o. 

Or, această activitate intră în sfera relaţiilor strict private vizând activităţi sexuale 

reciproc consimţite, fără niciun indiciu de abuz sau constrângere din partea vreunei alte 

persoane, majore sau minore, în care au fost implicaţi doi adolescenţi (minori, persoane cu 

vârta mai mică de 18 ani) şi care pot fi considerate ca o descoperire normală a sexualităţii în 

cursul dezvoltării umane, inclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare informatizate 

ca formă de stabilire şi menţinere a relaţiilor între adolescenţi. 

În acest sens, trebuie avută în vedere Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 13.12.2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a 

exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a Decizie – cadru 

2004/68/JAI a Consiliului, transpusă în ordinea juridică internă prin OUG nr. 18/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 

privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. 1 din Legea nr. 

304/2004 privind organizarea judiciară, în vigoare din data de 25.05.2016. 

A fost astfel modificat şi completat art. 374 din Codul penal care incriminează 

infracţiunea de pornografie infantilă. 

Directiva menţionată prevede în art. 8 cu nota marginală „Activităţi sexuale reciproc 

consimţite”, la alineatul 3, faptul că statele membre decid dacă dispoziţiile art. 5 alin. 2 şi alin. 

6 (n.n. din aceeaşi directivă) se aplică producerii, achiziţionării sau deţinerii de materiale în 

care sunt înfăţişaţi copii care au ajuns la vârsta consimţământului sexual, în situaţia în care 

materialele respective sunt produse şi deţinute cu consimţământul copiilor respectivi şi numai 

pentru uzul privat al persoanelor implicate, în măsura în care faptele nu au implicat nicio 

formă de abuz. 

Alineatele 2 şi 6 ale art. 5 se referă la activităţile de achiziţionare sau deţinere de 

pornografie infantilă, precum şi la cele de producere de pornografie infantilă care intră în 

sfera infracţiunilor referitoare la pornografia infantilă, aşa cum este definită de art. 2 lit. c din 

directivă. 

Or, în legislaţia naţională nu există o reglementare expresă care să includă în sfera 

ilicitul penal, ca reprezentând infracţiunea de pornografie infantilă, 

producerea/deţinerea/transmiterea de materiale pornografice cu minori atunci când există 

consimţământul acestora şi activitatea vizează exclusiv uzul privat al celor implicaţi, dincolo 

de orice formă de abuz. 
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5. Măsurile preventive. Înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la 

domiciliu 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal 

Indice alfabetic: Drept procesual penal.  

Temei de drept:  art. 242 alin. 2 C.proc.pen. 
 

Împrejurarea că doar una dintre lovituri a determinat decesul victimei nu 

face ca în sarcina celorlalți inculpați care ar fi participat la lovirea victimei să se 

poată reține infracțiuni mai ușoare, potrivit doctrinei și practicii judiciare, există 

coautorat la infracţiunea de omor când inculpații au acţionat împreună lovind 

victima, atât înainte de a cădea la pământ, cât şi după aceasta. Faptul că doar 

una dintre lovituri aplicate de unul dintre ei  a fost mortală, nu are relevanţă, 

dacă activitatea acestuia se află într-o unitate indivizibilă cu cea a celorlalţi 

inculpaţi. Or, în cauză, din probele administrate până în prezent pare că toți 

inculpații au acționat în mod concertat.  

Însă, existența unor contrarietăți, dar și lacune ale probaţiunii 

administrate în privința numărului de persoane rămase din grupul advers, dar și 

care dintre inculpați şi în ce manieră ar fi lovit fiecare victima, a unor nepotriviri, 

inadvertenţe şi incongruenţe ale declaraţiilor luate până în prezent, poate fi 

relevant din perspectiva gradualităţii măsurilor preventive care pot fi incidente 

faţă de fiecare dintre inculpaţi. 

 

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

15/CPC/15.01.2021 

 

Prin încheierea de şedinţă nr. 4 din data de 12.01.2021, pronunţată de judecătorul de 

cameră preliminară din cadrul Tribunalului Vaslui, s-au dispus, între altele, în temeiul 

prevederilor art. 348 alin. 2 şi art. 207 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 242 alin. 2 

C.proc.pen. cu aplicarea art. 218 alin. 1 C.proc.pen., admiterea cererilor formulate de 

inculpaţii X, Y, Z, Q şi înlocuirea măsurii arestării preventive dispusă prin Încheierea de 

şedinţă nr. 51/DLF/31.08.2020 a Tribunalului Vaslui, în ceea ce îi privește pe inculpaţii 

menţionaţi, cu măsura arestului la domiciliu, pentru o durată de 30 de zile, începând cu data 

rămânerii definitive a prezentei încheieri. 

Pentru a dispune astfel, instanţa a avut în vedere în ceea ce îi privește pe inculpații 

menţionaţi că măsura preventiva restrictiva de libertate a arestului la domiciliu este suficientă 

și oportună, proporțională cu gravitatea acuzaţiilor aduse prin actul de acuzare și pentru 

realizare scopului art. 202 alin. 1 C.proc.pen., apreciind că, în cauză, deşi sunt suficiente 

probe şi indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații ar fi săvârșit 

infracțiunea pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lor şi pentru care s-a 

dispus luarea măsurii arestării preventive, respectiv omor prev. de art. 188 alin. 1 C.pen., cu 

aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen., raportat la gravitatea acuzaţiilor aduse fiecăruia dintre 

inculpaţi, la modul şi circumstanțele de comitere a presupusei fapte de omor, având în vedere, 

mai ales, contribuția efectivă a fiecăruia dintre inculpaţi la săvârșirea infracțiunii de omor, se 
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impune a fi menținută măsura arestării preventive doar a inculpatului W, şi se impune a fi 

înlocuită măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu în ceea ce îi privește pe 

ceilalți inculpaţi. 

Judecătorul de cameră preliminară a mai reținut faptul că lovitura letală se presupune 

că a fost aplicată de inculpatul W, participația celorlalți inculpați fiind mult mai puțin 

importantă în tanatogeneză. 

Împotriva încheierii penale redate mai sus, a formulat contestaţie Ministerul Public - 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, susţinând că această încheiere este netemeinică și 

nelegală cu privire la inculpații X, Y, Z și Q. 

Prin încheierea penală nr. 15/CPC/15.01.2021 a Curții de Apel Iași a fost respinsă ca 

nefondată contestația promovată de procuror, reţinându-se în esenţă: 

Soluția de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu 

dispusă de judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond în privința inculpaților 

menţionaţi, în esenţă, a fost fundamentată, preponderent, pe împrejurarea că lovitura letală se 

presupune că a fost aplicată victimei de către inculpatul W, participația celorlalți inculpați 

fiind mult mai puțin importantă în tanatogeneză. 

Cu toate acestea, prima instanţă nu a negat existenţa probelor din care rezultă 

suspiciunea rezonabila cu privire la baza factuală analizată, reținând că multitudinea leziunilor 

constatate pe corpul defunctului, care confirmă folosirea unor obiectele contondente diferite 

(coasă, topor, bâtă), susţine în mod clar ipoteza că victima a fost agresată de mai multe 

persoane, aspecte confirmate şi de probatoriul administrat până la acest moment, însă a 

considerat ca fiind esenţial faptul că din cuprinsul Raportului de Expertiză Medico-

Legală/Necropsie nr. 363/30.08.2020 întocmit de Serviciul Județean de Medicină Legală 

Vaslui rezultă că moartea numitului A s-a datorat insuficienței cardio-respiratorii acute, 

survenite ca urmare a unei plăgi tăiate-înțepate faţă posterioară hemotorace stâng, penetrantă 

în cavitatea pleurală stângă, posibil aplicată cu coasa, restul leziunilor suferite de acesta 

nefiind tanatogeneratoare. 

Această împrejurare, a permis judecătorului fondului să concluzioneze că participația 

inculpatului care a aplicat victimei loviturile cu coasa, care este inculpatul W, este mult mai 

mare raportat la participația celorlalți inculpaţi, loviturile aplicate de aceştia negenerând 

moartea persoanei vătămate. 

Fără a nega justeţea de principiu a raţionamentului primei instanţe, Curtea a arătat că, 

tot de principiu, împrejurarea că doar una dintre lovituri a determinat decesul victimei nu face 

ca în sarcina celorlalți inculpați care ar fi participat la lovirea victimei să se poată reține 

infracțiuni mai ușoare, potrivit doctrinei și practicii judiciare, există coautorat la infracţiunea 

de omor când inculpaţii au acţionat împreună lovind victima, atât înainte de a cădea la 

pământ, cât şi după aceasta. Faptul că doar una dintre lovituri aplicate de unul dintre ei a fost 

mortală, nu are relevanţă, dacă activitatea acestuia se află într-o unitate indivizibilă cu cea a 

celorlalţi inculpaţi. Or, în cauză, din probele administrate până în prezent pare că toți 

inculpații au acționat în mod concertat.  

Însă, ceea ce poate fi relevant la acest moment, inclusiv din perspectiva gradualităţii 

măsurilor preventive carte pot fi incidente faţă de fiecare dintre inculpaţi, este existența unor 

contrarietăți, dar și lacune ale probaţiunii administrate până în prezent în privința numărului 

de persoane rămase din grupul advers, dar și care dintre inculpați şi în ce manieră ar fi lovit 

fiecare victima, existând numeroase nepotriviri, inadvertenţe şi incongruenţe ale declaraţiilor 

luate până în prezent, fiind evidentă necesitatea ca pe parcursul cercetării judecătorești, dacă 
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se va aprecia în sensul începerii judecății la finalul fazei camerei preliminare, să se stabilească 

în concret contribuția fiecăruia. 

 

6. Trafic de droguri de mare risc. Circumstanţe atenuante 

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Lege specială. Trafic de droguri de mare risc 

Indice alfabetic: Drept penal: apel penal; circumstanţe atenuante judiciare 

Temei de drept: art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, art. 75 C.pen. 

 

În situaţia în care se constată că fapta prevăzută de legea penală săvârşită 

de inculpat a reprezentat un comportament izolat al acestuia, cu un grad de 

pericol redus pentru societate, aspect rezultat din modul de săvârşire a acesteia, 

rezultatul urmărit, poziţia psihică a inculpatului la momentul săvârşirii faptei 

îndreptăţesc instanţa de judecată să dea eficienţă dispoziţiilor art. 75 alin. 2 lit. b 

din Codul penal, respectiv constatarea existenţei circumstanţei atenuante 

judiciare. 

 

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

40/18.01.2021 

Prin sentinţa penală nr. 578 din data de 23.07.2020 Tribunalul Iaşi a dispus, între 

altele, condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 6 luni pentru săvârşirea 

infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, faptă prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 

143/2000, republicată, cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut în esenţă că inculpatul la data de 

04.06.2017, ora 10.45, a fost depistat, în talcioc, de lucrători din cadrul Poliţiei Locale Iaşi, 

oferind spre vânzare 18 cutii, sigilate a câte cinci fiole fiecare, purtând inscripţia „Morfină Z.” 

20 mg/ml, soluţie injectabilă, pe care le-a găsit la o pubelă de gunoi din municipiul Iaşi, 

încercând să le comercializeze cu suma de 180 lei, respectiv câte o cutie cu 5 fiole contra 

sumei de 10 lei. Cererea inculpatului de judecată potrivit procedurii simplificate prevăzute de 

art. 374 alin. (4) C.proc.pen. a fost admisă la termenul de 23.06 2020.  

Prin raportul de constatare nr. X/17.07.2017 s-a stabilit că proba înaintată este 

constituită din 90 de fiole etichetate „Morfină Z.” 20 mg/ml soluţie injectabilă – clorhidrat de 

morfină, cu lichid în care s-a pus în evidenţă morfină. S-a arătat că Morphine şi sărurile fac 

parte din Tabelul II anexa la Legea nr. 143/2000 modificată privind drogurile de mare risc. 

Împotriva sentinţei inculpatul a formulat apel, cu respectarea termenului prevăzut de 

art. 410 alin. 1 din Codul de procedură penală, solicitând, în esenţă, reţinerea circumstanţei 

atenuante prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. b din Codul penal, coroborat cu art. 74 din Codul 

penal şi, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 76 alin. 1 din Codul penal, reducerea pedepsei 

aplicate pentru infracţiunea prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 

396 alin. 10 din Codul de procedură penală, la un cuantum de sub 3 ani închisoare, urmând a 

se face aplicarea art. 91 din Codul penal. Curtea a admis apelul formulat de inculpat. 
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În acest sens, Curtea a apreciat că fapta inculpatului apelant a reprezentat un 

comportament izolat al acestuia cu un grad de pericol redus pentru societate, aspect rezultat 

din modul de săvârşire a faptei (maniera total dezinvoltă prin care a înţeles să valorifice acele 

cutii care conţineau morfină, găsite la tomberon, întinzându-le pe jos, în talcioc, în văzul 

tuturor), rezultatul urmărit (inculpatul apelant solicitând un preţ derizoriu în schimbul acelor 

cutii - 10 lei pentru o cutie ce conţinea 5 fiole cu morfină), poziţia psihică a inculpatului 

apelant la momentul săvârşirii faptei (acesta cunoştea că fiolele găsite erau folosite pentru 

ameliorarea durerilor puternice, însă nu ştia că substanţa pe care el a găsit-o aruncată la 

tomberon, reprezintă un drog de mare risc, conform Tabelului II anexă la Legea nr. 143/2000, 

declarând în faţa instanţei de apel că dacă ştia că sunt droguri, nici nu le mai lua), locul în care 

au fost găsite aceste fiole de către inculpat – la un tomberon din zona în care locuieşte, şi 

încercarea de a obţine o sumă de bani din vânzarea acestora în talcioc, în condiţiile în care de 

20 de ani îşi câştiga existenţa şi din comercializarea diverselor bunuri în talciocul din Iaşi (în 

momentul săvârşirii faptei fiind angajat). 

Astfel, în sarcina inculpatului apelant s-a reţinut oferirea spre vânzare, într-un loc 

public, a unei cantităţi destul de însemnate de drog de mare risc (18 cutii cu câte cinci fiole de 

morfină fiecare), la un preţ modic. Inculpatul ştia că zona în care a oferit spre vânzare aceste 

cutii este spaţiu public, ba mai mult, acest spaţiu este supravegheat de lucrători din cadrul 

Poliţiei Locale Iaşi (este de notorietate că talciocul este supravegheat de organele de ordine). 

Mai mult decât atât, Curtea a reţinut din analiza materialului probator, că inculpatul apelant 

nu a încercat să se ascundă, fiind convins că desfăşoară o activitate obişnuită pentru acest loc 

de comerţ. 

Toate aceste împrejurări demonstrează gravitatea redusă a faptei săvârşite, precum şi 

un grad scăzut de periculozitate în persoana inculpatului apelant, ceea ce a îndreptăţit instanţa 

de control judiciar să constate existenţa circumstanţei atenuante judiciare prevăzută de art. 75 

alin. 2 lit. b din Codul penal, respectiv împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează 

gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului, aşa cum a solicitat inculpatul în apel şi 

să-i atribuie efectul prevăzut de lege. 

În acest sens, Curtea a dat eficienţă dispoziţiilor art. 76 alin. 1 din Codul penal, care 

prevăd că, în cazul în care există circumstanțe atenuante, limitele speciale ale pedepsei 

prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc cu o treime.  

Totodată, în cauză fiind incidentă şi cauza specială de reducere a limitelor de pedeapsă 

prevăzută de art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, Curtea a aplicat şi dispoziţiile 

art. 79 alin. 1 din Codul penal care stabilesc ordinea aplicării acestor cauze favorabile 

inculpatului apelant. 

 

7. Apel penal. Soluţionarea acţiunii civile. Daune morale 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal  

Indice alfabetic: Drept procesual penal 

Temei de drept: art. 19 C.proc.pen. 

 

Repararea integrală a prejudiciului presupune înlăturarea tuturor 
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consecințelor dăunătoare ale unui fapt ilicit și culpabil (patrimonial sau 

nepatrimonial), în scopul repunerii victimei, pe cât posibil, în situația anterioară 

(restitutio in integrum).  

În acest sens, instanța supremă a decis că „despăgubirile acordate 

victimei trebuie să constituie o justă și integrală reparare a pagubei cauzate prin 

fapta ilicită a autorului. Sumele acordate cu titlu de daune morale nu trebuie sa 

reprezinte o îmbogăţire fără justă cauză, ci ele trebuie să aibă caracter 

compensatoriu pentru o suferință certă, rezultată din producerea unei fapte ilicite 

cauzatoare de prejudicii. Un criteriu fundamental consacrat de doctrină și 

jurisprudență în cuantificarea despăgubirilor acordate pentru prejudiciul moral 

este echitatea. Din acest punct de vedere, stabilirea unor asemenea despăgubiri 

implică fără îndoială și o doză de aproximare, însă instanța trebuie să stabilească 

un anumit echilibru între prejudiciul moral suferit, care nu va putea fi înlăturat în 

totalitate, și despăgubirile acordate, în măsură să permită celui prejudiciat 

anumite avantaje care să atenueze suferințele morale. 

 

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

437/14.05.2021 

 

Prin sentința penală nr. 3009/29.12.2020, Judecătoria Iaşi a dispus, între altele, 

condamnarea inculpatului A la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de 

lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 193 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 

C.proc.pen., dispunând suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate 

inculpatului în baza dispozițiilor art. 91 C.pen. 

Pentru a pronunţa această soluție, Judecătoria Iaşi a reținut în considerentele hotărârii 

date următoarea situație de fapt și de drept: inculpatul, în data de 29.04.2017, în jurul orei 

15:00, a aplicat persoanei vătămate o lovitură cu piciorul în zona capului, cauzându-i acestuia 

leziuni care au necesitat 28-30 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, fapta întrunind 

elementele constitutive ale infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, faptă prevăzută şi 

pedepsită de art. 193 alin. 2 C.pen. În baza art. 397 C.proc.pen. raportat la art. 19 C.proc.pen., 

a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă obligând inculpatul la plata către 

partea civilă a sumei de 6.000 euro, în echivalent lei de la data plăţii, cu titlu de daune morale.  

Certificatului medico-legal nr. X/01.05.2017 a atestat că persoana vătămată a suferit 

multiple leziuni: excoriaţie, tumefacţie, plagă, fractură cominutivă condil mandibular stâng, 

fractură stângă temporală (partea pietroasă a osului temporal) cu otoragie, fractură oase 

proprii ale nasului, leziuni care s-au putut produce prin lovire cu mijloace sau corpuri 

contondente, putând data din 29.04.2017 și necesitând 28-30 zile de îngrijiri medicale pentru 

vindecare. Săvârșirea faptei de lovire de către inculpat a fost dovedită în mod obiectiv prin 

imaginile surprinse cu camerele de supraveghere amplasate în sala de jocuri. În fața instanței 

de fond inculpatul a recunoscut comiterea infracțiunii, solicitând aplicarea procedurii 

simplificate de judecată în cazul recunoașterii învinuirii, cerere încuviințată și căreia i s-a dat 

efect deplin prin reducerea limitelor de pedeapsă între care s-a procedat la individualizarea 

pedepsei principale cu o treime în acord cu dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.proc.pen.  
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Sub aspectul laturii civile, prima instanţă reţinând că persoana vătămată s-a constituit 

parte civilă solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 10.000 de euro cu titlu de daune 

morale, analizând cauza, a apreciat că acordarea de daune morale în sumă de 6.000 euro, în 

echivalentul în lei de la data plăţii, pentru suferinţele de natură psihică şi fizică este în măsură 

a asigura o justă reparare a prejudiciului de natură morală suferit de persoana vătămată. 

Împotriva sentinţei anterior menționate, în termen legal, inculpatul a promovat calea 

ordinară de atac a apelului, solicitând desființarea sentinţei şi pronunțarea unei noi hotărâri, 

prin care, în soluţionarea laturii penale, să se redozeze pedeapsa aplicată, în sensul orientării 

acesteia spre minimul special prevăzut de dispoziţiile art. 193 alin. 2 C.pen., iar în 

soluţionarea acţiunii civile, să se dispună micşorarea cuantumului daunelor morale acordate 

părţii civile. 

Curtea a apreciat ca nefondat apelul formulat de inculpat, menținând sentinţa atacată, 

instanţa de control judiciar reţinând faptul că judecătorul fondului a respectat toate 

standardele de motivare a soluției pronunţate, soluția fiind justificată prin raportare la probele 

administrate şi dispoziţiile legale incidente. 

În ceea ce priveşte criticile formulate de inculpat laturii civile a cauzei, vizând 

cuantumul daunelor morale acordate părţii civile, instanţa de control judiciar a apreciat ca 

acestea sunt neîntemeiate, motivat de faptul că, deși cuantificarea prejudiciului moral nu este 

supusă unor criterii legale de determinare, daunele morale se stabilesc prin apreciere, ca 

urmare a aplicării criteriilor referitoare la consecințele negative suferite de cel în cauză, în 

plan fizic, psihic și afectiv, importanța valorilor lezate, măsura în care acestea au fost lezate, 

intensitatea cu care au fost percepute consecințele vătămării, etc. Toate aceste criterii se 

subordonează conotației aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare 

prejudiciului real și efectiv produs. Repararea integrală a prejudiciului presupune înlăturarea 

tuturor consecințelor dăunătoare ale unui fapt ilicit și culpabil (patrimonial sau 

nepatrimonial), în scopul repunerii victimei, pe cât posibil, în situația anterioară (restitutio in 

integrum). 

Curtea a avut în vedere că sumele acordate cu titlu de daune morale nu trebuie să 

reprezinte o îmbogăţire fără justă cauză, ci ele trebuie să aibă caracter compensatoriu pentru o 

suferință certă, rezultată din producerea unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii. Un criteriu 

fundamental în cuantificarea despăgubirilor acordate pentru prejudiciul moral este echitatea. 

Din acest punct de vedere, stabilirea unor asemenea despăgubiri implică fără îndoială și o 

doză de aproximare, însă instanța trebuie să stabilească un anumit echilibru între prejudiciul 

moral suferit, care nu va putea fi înlăturat în totalitate, și despăgubirile acordate, în măsură să 

permită celui prejudiciat anumite avantaje care să atenueze suferințele morale (Decizia 

6330/2011, Secția Civilă a ICCJ).  

Astfel, în analiza prejudiciului moral suferit de partea civilă, instanţa de control 

judiciar a avut în vedere toate acele aspecte de fapt care relevă, în mod obiectiv, consecințele 

negative care s-au răsfrânt asupra persoanei vătămate în urma infracţiunii comise de inculpat, 

respectiv durerea fizică încercată de partea civilă, precum şi neplăcerea cauzată la nivel estetic 

de lovitura primită în zona capului, care a produs inculpatului şi leziuni la nivelul feţei 

(potrivit certificatului medico-legal nr. X/01.05.2017 eliberat de Institutul de Medicină Legală 

Iaşi). 

De asemenea, Curtea a avut în vedere declaraţia martorei C, soţia persoanei vătămate, 

declaraţie conform căreia, ulterior comiterii infracţiunii persoana vătămată a resimţit dureri 

puternice, în special pe timpul nopţii, a evitat o bună perioadă contactul cu persoanele 
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apropiate, spre a nu fi nevoit să le povestească acestora cele întâmplate, iar aproximativ o 

lună, o lună şi jumătate, persoana vătămată nu a putut consuma alimente solide şi a acuzat 

constant dureri deosebit de puternice, astfel suferinţele în plan fizic, dar şi emoţional, 

impunându-se a fi recompensate prin acordarea de daune morale. 

În acelaşi timp, Curtea a reţinut că soluţia pronunțată de prima instanţă cu privire la 

daunele morale nu s-a întemeiat, în măsură determinantă, pe declaraţia unei singure persoane, 

în speţă pe declaraţia soţiei părţii civile, aşa cum în mod greşit a susţinut inculpatul, ci, 

constatând că aspectele declarate de acestea sunt în acord cu concluziile certificatului medico-

legal şi că în mod obiectiv lovitura aplicată de inculpat a fost de natură să provoace suferinţe 

fizice şi psihice de natura celor descrise de martoră, declaraţia acesteia a fost apreciată de 

instanţă ca fiind una sinceră. 

Cu privire la criticile aduse laturii civile a sentinţei în cauză, respectiv cu privire la 

cuantumul daunelor morale acordate, având în vedere împrejurarea că aceste sume nu trebuie 

să constituie nici amenzi excesive pentru autorii faptei ilicite și nici venituri nejustificate 

pentru victima prejudiciului, observând și principiul potrivit căruia stabilirea indemnizației 

destinate reparării prejudiciului moral se face în funcție de gravitatea prejudiciului moral și în 

conformitate cu principiul echității, Curtea a apreciat suma de 6000 de euro acordată cu titlu 

de daune morale părţii civile ca fiind o satisfacție echitabilă a prejudiciului moral suferit de 

acesta prin acţiunea ilicită a inculpatului apelant. 

 

8. Apel penal. Eroarea de fapt – cauză de neimputabilitate. Introducerea, fără drept, 

în ţară de droguri de risc şi de mare risc. Traficul de droguri 

Cuprins pe materii: Drept penal - Partea generală.  

Indice alfabetic: Drept penal - Partea generală.  

Temei de drept: art. 30 alin. 1 C.pen.; art. 2 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 143/2000 

republicată; art. 3 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 143/2000 republicată 

 

Faptele inculpatului de a furniza două adrese fratelui său, de a accepta să 

ridice de la poştă coletele ce urmau să fie trimise la cele două adrese, de a se 

prezenta pentru a ridica primul colet, de a fi de acord să trimită coletele în 

Suedia, şi – deşi fără a cunoaşte exact conţinutul coletelor – a acceptat 

posibilitatea ca în coletele pe care urma să le primească să fie substanţe interzise, 

mai ales în contextul în care se considera îndreptăţit să primească în schimbul 

acestui serviciu o sumă de bani considerabilă, nefiind incidentă cauza de 

neimputabilitate prevăzută de art. 30 C.pen., lipsind condiţia ca persoana care a 

săvârşit fapta să nu fi cunoscut ori să fi cunoscut greşit existenţa unei stări, 

situaţii sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei, întrunesc 

elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare 

risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 143/2000 republicată, şi de 

introducerea, fără drept, în ţară, de droguri de risc şi de mare risc, prevăzută de 

art. 3 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 143/2000 republicată. 
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Curtea de Apel Iași, Secția Penală și pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 

205/15.03.2021 

 

Prin sentinţa penală nr. 794/15.10.2020, pronunţată de Tribunalul Iaşi s-a dispus 

condamnarea inculpatului X la pedeapsa închisorii de 7 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de 

introducerea, fără drept, în ţară de droguri de risc şi de mare risc, prev. de art. 3 alin. 1 şi alin. 

2 din Legea nr. 143/2000, republicată şi la pedeapsa închisorii de 5 ani, pentru săvârşirea 

infracţiunii de trafic de droguri de risc şi de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 şi alin. 2 din 

Legea nr. 143/2000, republicată. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în esenţă că, în luna octombrie 2019, 

inculpatul X a trimis fratelui său Y două adrese în vederea primirii unor colete cu droguri din 

Kenya (adresa de domiciliu a numitei W, şos. B. nr. 51 şi adresa de domiciliu a inculpatului, 

şos. B. nr. 23), a acceptat solicitarea numitului Y să ridice de la poştă coletele ce urmau a fi 

trimise pe cele două adrese şi să le trimită apoi în Suedia, contra unei sume de bani şi 

cunoscând că în interior se află substanţe interzise, iar la data de 11.11.2019 s-a prezentat la 

Oficiul Poștal 13 Vamă Iași pentru a ridica coletul având AWB-ul EE103684341KE și ca 

destinatar pe W şi a solicitat să i se predea acest colet, prilej cu care a fost identificat și coletul 

având AWB-ul EE103684576KE și ca destinatar pe inculpatul X, colete în care se afla 

cantitatea totală de 23,65 kg fragmente vegetale ce conțin ca substanțe active Cathinone și 

Cathine, la data de 13.11.2019 fiind indentificat la Oficiul Poștal 13 Vamă Iași şi coletul 

având AWB: EE103684545KE și ca destinatar W, colet ce trebuia ridicat tot de inculpat și în 

care se afla cantitatea de 14,85 kg fragmente vegetale ce conțin ca substanțe active Cathinone 

și Cathine, droguri, de risc și de mare risc. 

S-a reţinut de către prima instanţă că, deși inculpatul nu a recunoscut săvârșirea 

faptelor, susţinând că nu a cunoscut nicio clipă ce conţin coletele, declaraţiile sale nu se 

coroborează cu nicio altă probă administrată în cauză, fiind lipsite de suport probator, 

inculpatul acceptând să trimită adresele şi să ridice coletele, la solicitarea fratelui său, care i-a 

promis o sumă de bani în schimbul acestui serviciu, cunoscând că în colete se aflau droguri, 

nereușind să ofere explicaţii plauzibile cu privire la conţinutul mesajelor primite de la fratele 

său, iar dacă inculpatul nu ar fi cunoscut că pachetele conţin droguri, nu se explică declaraţiile 

contradictorii ale inculpatului şi susţinerilor nesincere ale acestuia. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel inculpatul X care a arătat, în esenţă, că 

soluţia instanţei de fond este netemeinică şi nelegală, deoarece aceasta a plecat de la concluzia 

greşită, aceea că inculpatul cunoştea sau a acceptat posibilitatea ca în coletele pe care urma să 

le primească să fie substanţe interzise, concluzie care este forțată şi nu se bazează pe probe 

concrete din care să rezulte, fără putință de tăgadă, faptul că inculpatul, la data de 11.11.2019, 

cunoştea conţinutul coletelor venite pe numele sau şi pe numele bunicii soţiei sale, W, sau 

presupunea caracterul ilicit al conţinutului coletelor. 

Prin decizia penală precitată, Curtea a apreciat ca nefondat apelul, fiind respins ca 

atare, reţinându-se că aprecierea primei instanţe nu se fondează pe simple presupuneri, 

supoziţii, ci pe acest ansamblu de probe directe şi indirecte, coroborate, şi care susţin în afara 

unei suspiciuni rezonabile, certitudinea unei configuraţii factuale. 

A arătat Curtea că, deși pentru stabilirea vinovăției unei persoane și pentru 

pronunțarea unei soluții de condamnare a acesteia sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni, este 

optim ca materialul probator să aibă la bază probe imediate (provenind din prima sursă) și 
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probe directe (care dovedesc în mod nemijlocit vinovăţia sau nevinovăţia inculpatului), 

aceasta nu înseamnă că o soluție de condamnare nu poate avea la bază și probe indirecte, care, 

prin coroborarea cu alte probe directe sau tot indirecte, pot forma convingerea instanței asupra 

vinovăției inculpatului. 

În cauza dedusă judecății, faptele inculpatului de a furniza două adrese fratelului său, 

de a accepta să ridice de la poştă coletele ce urmau să fie trimise la cele două adrese, de a se 

prezenta pentru a ridica primul colet, de a fi de acord să trimită coletele în Suedia, şi, deşi fără 

a cunoaşte exact conţinutul coletelor, a acceptat posibilitatea ca în coletele pe care urma să le 

primească să fie substanţe interzise, mai ales în contextul în care se considera îndrepăţit să 

primească în schimbul acestui serviciu o sumă de bani considerabilă, nefiind incidentă cauza 

de neimputabilitate prevăzută de art. 30 C.pen., lipsind condiţia ca persoana care a săvârşit 

fapta să nu fi cunoscut ori să fi cunoscut greşit existenţa unei stări, situaţii sau împrejurări de 

care depinde caracterul penal al faptei, întrunesc elementele consitutive ale infracţiunilor de 

trafic de droguri de risc şi de mare risc, prev. de art. 2 alin.1 şi alin. 2 din Legea nr. 143/2000, 

republicată, şi de introducerea, fără drept, în ţară de droguri de risc şi de mare risc, prev. de 

art. 3 alin.1 şi alin. 2 din Legea nr. 143/2000 republicată. 

Operaţiunile de trimitere de adrese pentru a fi expediate droguri, de prezentare la 

oficiul poştal pentru ridicarea coletelor, realizate de inculpat, deşi nu sunt cuprinse în 

enumerarea activităţilor expres menţionate în art. 2 din Legea nr. 143/2000, se circumscriu 

ipotezei prevăzute de legiuitor sub denumirea „alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor”, 

aceasta fiind şi soluţia din jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală, prin 

această expresie (alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor) legiuitorul dorind să 

incrimineze orice alte activităţi, în afara celor enunţate expres în textul de lege, care încalcă 

regimul legal al drogurilor.  

Prin acţiunile sale, inculpatul nu numai că a realizat introducerea, fără drept, în ţară de 

droguri de risc şi de mare risc, dar a şi efectuat alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor, 

fiind realizat un concurs formal (ideal) de infracţiuni. Odată introduse drogurile în ţară, 

acestea au urmat un traseu de la vamă către locul de preluare de către destinatar, fiind 

desfăşurat un itinerariu specific societăţii poştale de transport şi expediţie, acţiuni 

circumscrise operaţiunilor privind circulaţia drogurilor, în sensul dispoziţiilor art. 2 din Legea 

nr. 143/2000, drogurile aflându-se, prin intermediul societăţii poştale, la dispoziţia celui 

căruia urmează a-i fi predate fizic. Faptul că inculpatul nu a fost depistat cu coletele conţinând 

droguri la ieşirea din oficiul poştal ori după un anumit timp de la preluarea fizică a coletelor, 

este irelevant sub aspectul reţinerii infracţiunii prevăzute de art. 2 alin. 1 şi alin. 2 din Legea 

nr. 143/2000, republicată, atâta timp cât inculpatul a trimis cele două adrese folosite pentru 

trimiterea de colete cu droguri din Kenya, colete pe care inculpatul trebuia să le ridice de la 

poştă şi să le trimită apoi în Suedia, s-a prezentat la oficiul poştal pentru ridicarea coletelor şi, 

pe baza avizului primit de factorul poştal la domiciliu, a adresat solicitarea lucrătorului poştal 

să i se predea primul colet.  

Faptul că drogurile nu au mai fost preluate de inculpat nu se datorează decât 

împrejurării descoperirii faptelor în chiar incinta oficiului poştal, inculpatul refuzând 

preluarea coletelor abia după ce acestea au fost deschise şi s-a verificat conţinutul lor, şi nu 

altor împrejurări care ar exclude consumarea infracţiunii.  
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9. Apel penal. Evaziune fiscală - evidențierea, în actele contabile sau în alte 

documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori 

evidențierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea 

obligaţiilor fiscale 

 

Cuprins pe materii: Drept penal 

Indice alfabetic: Drept penal. Infracțiuni prevăzute în legi speciale. 

Temei de drept: art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată 

prin Legea nr. 50/2013 

 

Faptul că inculpata, în calitate de administrator de drept al societății, a 

permis cu bună știință unei alte persoane să își asume atribuții de administrare în 

fapt, cunoscând caracterul ilegal al acțiunilor acestuia, nu poate fi folosit ca o 

scuză sau ca o circumstanță atenuantă.  

Chiar acceptând teza inculpatei referitoare la administrarea în fapt a 

societății de către unchiul ei, inculpata a fost implicată în multiple acte de 

evaziune fiscală, faptele fiind comise în formă continuată, suferind și alte 

condamnări, din care una definitivă înainte de comiterea prezentei fapte. Or, atât 

multitudinea actelor, cât și perseverența faptelor în același domeniu fiscal după o 

condamnare definitivă, denotă faptul că inculpata, dacă nu urmărea, atunci cel 

puțin accepta folosirea societății sale de către unchiul ei pentru comiterea actelor 

de evaziune fiscală. 

Faptul că martorii audiați – administratori ai societăților furnizoare – 

neagă că ar cunoaște-o pe inculpată este relevant tocmai pentru a evidenția lipsa 

unor relații contractuale reale, iar nu pentru neimplicarea inculpatei în comiterea 

faptelor. 

 

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

115/15.02.2021 

 

Prin sentinţa penală nr. 532/10.07.2020 a Tribunalului Iaşi s-a hotărât condamnarea 

inculpatei X la pedeapsa închisorii de 7 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală 

– evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la 

bază operaţiuni reale ori evidențierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la 

îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit.c) şi alin. (2) din Legea nr. 

241/2005, modificată prin Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, cu 

aplicarea art. 40 alin. 1 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 

Pentru a pronunța această soluție, instanţa de fond a avut în vedere, în esență, că 

inculpata X, în calitate de administrator al SC „Z” SRL, în scopul sustragerii de la 

îndeplinirea obligațiilor fiscale, în perioada 03.12.2012 – 16.09.2013, a evidențiat în 7 

declarații fiscale informative D 394 (aferente intervalului iulie 2012 – martie 2013) depuse la 

organele abilitate, operaţiuni comerciale fictive de achiziţie de la 6 societăţi comerciale, 
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operaţiuni evidenţiate şi în declaraţiile D 300 de decont TVA, aferente perioadei iulie 2012 – 

martie 2013, depuse la organele abilitate în intervalul 03.12.2012 – 16.09.2013, micșorând 

astfel în mod ilegal obligațiile de plată la bugetul de stat privind TVA-ul şi impozitul pe 

profit, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma de 839.861,48 lei (188.956,89 

euro) defalcată după cum urmează: taxa pe valoare adăugată în cuantum de 503.917 lei și 

impozit pe profit în cuantum de 335.944,48 lei. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel inculpata X, criticând-o, între altele, pentru 

netemeinicie, susținând că este victima unei practici a comunității etnice din care face parte, și 

că de fapt societatea era administrată de un unchi. 

Curtea a respins apelul inculpatei reținând că relațiile comunicate de către Oficiul 

Registrului Comerțului nu indică faptul că inculpata, în calitate de unic asociat şi 

administrator al societății, ar fi împuternicit în mod legal vreo persoană să se ocupe de 

administrarea societății SC „Z” SRL, această împrejurare nici măcar nu a fost susținută în 

cursul urmăririi penale şi nici nu s-a solicitat audierea acestei persoane, care să confirme cele 

susținute.  

În plus, inculpata a recunoscut că a fost implicată în derularea tranzacțiilor societății, 

mergând la bancă să ridice banii societății. Faptul că inculpata, în calitate de administrator de 

drept al societății a permis cu bună știință unei alte persoane să își asume atribuții de 

administrare în fapt cunoscând caracterul ilegal al acțiunilor acestuia, nu poate fi folosit ca o 

scuză sau ca o circumstanță atenuantă.  

Chiar acceptând teza inculpatei referitoare la administrarea în fapt a societății de către 

unchiul ei, instanța a mai constatat că inculpata a fost implicată în multiple acte de evaziune 

fiscală, faptele fiind comise în formă continuată, suferind și alte condamnări, din care una 

definitivă înainte de comiterea prezentei fapte. Or, multitudinea actelor, cât și perseverența 

faptelor în același domeniu fiscal după o condamnare definitivă, denotă faptul că inculpata, 

dacă nu urmărea, atunci cel puțin accepta folosirea societății sale de către unchiul ei pentru 

comiterea actelor de evaziune fiscală.   

Faptul că martorii audiați – administratori ai societăților furnizoare – neagă că ar 

cunoaște-o pe inculpată este relevant tocmai pentru a evidenția lipsa unor relații contractuale 

reale, iar nu pentru neimplicarea inculpatei în comiterea faptelor. 

 

10. Apel penal. Furt și executare sau folosire de instalații clandestine în scopul 

racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare 

Cuprins pe materii: Drept penal-partea specială.  

Indice alfabetic: Drept penal-partea specială.  

Temei de drept: art. 228 alin. 1 și alin. 3 C.pen.; art. 92 alin. 2 din Legea nr. 

123/2012, cu modificările și completările ulterioare 

 

Art. 98 alin. 2 din Legea nr. 123/2012 incriminează nu doar executarea 

instalațiilor clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea 

echipamentelor de măsurare, ci și folosirea lor, furtul consumându-se prin 

folosirea unei asemenea instalații. Or în prezenta cauză, inculpatul nu a fost 

trimis în judecată sub aspectul exclusiv al executării instalației clandestine, ci în 

mod evident sub aspectul prioritar al folosirii acestei instalații.  
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Acceptând că inculpatul nu are pregătire de electrician și că nu ar fi putut 

executa de unul singur instalația, probele cauzei dovedesc în mod indubitabil 

faptul că inculpatul avea cunoștință de existența instalației și o folosea, aceasta 

fiind executată de o bună perioadă de timp (dimensiunea și vârsta aparentă a 

lianei menite să mascheze conductorul, confirmă ipoteza prezentată de martori 

potrivit cărei instalația exista de cel puțin 5 ani), inculpatul folosind terasa pe 

care el însuși o executase, având cunoștință de circuitele electrice ale becurilor 

de pe terasă, întrerupătorul și firele ce coborau pe stâlp fiind evidente pentru cine 

folosea terasa, inculpatul însuși postând pe contul de pe o rețea de socializare 

poze cu terasa și cu lămpile aprinse (cu textul alăturat: ,,La mine acasă”), 

elemente ce fac evident faptul că inculpatul avea cunoștință de instalația 

clandestină și că o folosea.  

 

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

260/29.03.2021 

 

Prin sentinţa penală nr. 164/29.09.2020 pronunțată de Curtea de Apel Iaşi, s-a hotărât 

achitarea inculpatului X pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și executare sau folosire de 

instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor 

de măsurare, fapte prevăzute de art. 228 alin. 1 și alin. 3 C.pen. și art. 92 alin. 2 din Legea nr. 

123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., 

întrucât nu există probe că inculpatul a săvârșit aceste infracțiuni. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a avut în vedere că, deşi s-a reținut 

în rechizitoriu că, la o dată neprecizată, inculpatul X s-a conectat, în mod fraudulos, la rețeaua 

de iluminat public a Primăriei D, sustrăgând astfel energie electrică, cauzând un prejudiciu de 

74.076,75 lei (pentru o perioadă de 15 ani), nicăieri în dosarul cauzei nu există dovada că 

această instalație de racordare la rețeaua de iluminat public ar fi fost făcută de inculpat. 

Pe de o parte, instanța a stabilit că, într-adevăr, s-a realizat această instalație, prin 

legarea unui conductor electric la rețeaua de iluminat public a comunei D, conductor ce 

cobora pe stâlp, după care se îndrepta către terasa și către locuința inculpatului, după ce, spre 

baza stâlpului, avea montat un întrerupător, dar, pe de altă parte, nu a putut să nu constate că 

nu s-a făcut dovada, în niciun fel, că această operațiune s-a efectuat de către inculpat, mai 

mult, o parte dintre martorii audiați în cursul cercetării judecătorești declarând că instalația ar 

fi fost executată de un electrician plătit de mama inculpatului (decedată din anul 2019), în 

timp ce acesta era plecat la muncă în străinătate.  

În lipsa vreunei probe directe sau indirecte împotriva inculpatului, instanța a dat 

eficiență principiului in dubio pro reo, în sensul că îndoiala profită întotdeauna făptuitorului. 

Împotriva acestei hotărâri au formulat apel Ministerul Public şi partea civilă Primăria 

D, criticând sentinţa instanţei de fond pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Curtea a admis apelurile, dispunând condamnarea  inculpatului X la pedeapsa de 9 

luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt prevăzută de art. 228 alin. 1 și alin. 3 

C.pen. şi la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de executare sau 

folosire de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea 
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echipamentelor de măsurare, prev. de art. 92 alin. 2 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, cu suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei rezultante. 

Instanța de apel, contrar aprecierilor primei instanțe, și-a format, pe baza probelor 

administrate în cauză, convingerea – dincolo de orice îndoială rezonabilă – a existenței 

infracțiunilor deduse judecății, și a comiterii lor de către inculpat cu intenție, în ce privește 

contextul comiterii faptelor din prezenta cauză, instanța de apel, constatând corect expusă 

situația de fapt reținută de rechizitoriu. 

Astfel, rezultă dincolo de orice îndoială, că la o dată neprecizată, dar oricum, cu cel 

puțin cinci ani înainte de anul 2015, inculpatul s-a conectat în mod ilegal la rețeaua de 

iluminat public a comunei D, printr-o instalație clandestină, constând dintr-un conector legat 

la firul rețelei de iluminat public aflat pe stâlpul din fața terasei unde inculpatul își are 

locuința, această instalație clandestină fiind folosită pentru alimentarea cu curent electric a 

corpurilor de iluminat aflate pe terasa inculpatului și a garajului inculpatului. 

Sub aspectul existenței la locuința inculpatului a unei instalații clandestine racordate 

ilegal la rețeaua de iluminat public, instanța de apel a apreciat că îndoielile primei instanțe 

sunt nejustificate raportat la convergența și conținutul probatoriului. 

În ce privește executarea/folosirea acestei instalații de către inculpat, prima instanță a 

reținut că nu s-a făcut dovada faptului că instalația a fost executată de inculpat, o parte din 

martori susținând că instalația ar fi fost executată de un electrician plătit de mama 

inculpatului.  

Instanța de apel a constatat că art. 98 alin. 2 din Legea nr. 123/2012 incriminează nu 

doar executarea unor astfel de instalații, ci și folosirea lor, furtul consumându-se prin folosirea 

unei asemenea instalații. Or, în cauză, inculpatul nu a fost trimis în judecată sub aspectul 

exclusiv al executării instalației clandestine, ci în mod evident sub aspectul prioritar al 

folosirii acestei instalații.  

Acceptând că inculpatul nu are pregătire de electrician și că nu ar fi putut executa de 

unul singur instalația, probele cauzei dovedesc în mod indubitabil faptul că inculpatul avea 

cunoștință de existența instalației și o folosea. 

Instanța a reținut, în primul rând, că instalația era executată de o bună perioadă de timp 

(dimensiunea și vârsta aparentă a lianei menite să mascheze conductorul confirmă ipoteza 

prezentată de martori potrivit cărei instalația exista de cel puțin 5 ani), că inculpatul folosea 

terasa pe care el însuși o executase, că avea cunoștință de circuitele electrice ale becurilor de 

pe terasă, că întrerupătorul și firele ce coborau pe stâlp erau evidente pentru cine folosea 

terasa, că inculpatul însuși postase pe contul de socializare poze cu terasa și cu lămpile 

aprinse (cu textul alăturat: ,,La mine acasă”), elemente ce fac evident faptul că inculpatul avea 

cunoștință de instalația clandestină și că o folosea. 

 

11. Apel penal. Redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsă) (art. 466 

C.proc.pen.) 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal 

Indice alfabetic: Drept procesual penal  

Temei de drept: art. 466 C.proc.pen.  

Petentul nu era străin de procedurile penale care s-au desfășurat 

împotriva sa în cauză, întrucât a fost audiat în faza de urmărire penală atât în 
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calitate de suspect, cât şi în calitate de inculpat, în cuprinsul declarațiilor 

indicând domiciliul la care locuieşte efectiv, şi arătând că se obligă să nu 

părăsească țara fără încuviințarea organelor de urmărire penală, astfel încât, 

deși notificat oficial de derularea unei proceduri penale împotriva sa, nu a 

încunoștințat organele judiciare despre părăsirea țării, alegând în deplină 

cunoștință de cauză să se sustragă acestor proceduri. 

Esenţial pentru stabilirea bunei credințe sau a culpei petentului este faptul 

că, după audierea sa ca suspect şi inculpat şi după luarea măsurii obligării de a 

nu părăsi țara, acesta nu numai că s-a dezinteresat de propria situaţie juridică, 

dar a şi părăsit țara fără încuviințarea organelor judiciare, deşi cunoștea că are 

obligația obținerii acestei încuviințări, sustrăgându-se practic procedurilor 

judiciare pentru a obține prescripţia executării eventualei pedepse, conduită care 

pare a nu fi străină condamnatului care, prin sustragerea îndelungată de la 

executarea unei alte pedepse de 3 ani închisoare, a beneficiat de instituţia 

prescripției, fiindu-i retras mandatul de executare a pedepsei închisorii din 

04.12.2006 emis de Tribunalul Iaşi. 

 

Curtea de Apel Iaşi - Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 

203/15.03.2021 

 

Prin sentinţa penală nr. 749/30.09.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi s-a dispus 

respingerea cererii de redeschidere a procesului penal formulată de petentul-condamnat X, 

aflat în executarea pedepsei de 10 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 

341/05.06.2008 a Tribunalului Iaşi, menţinută şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 

146/09.12.2008 a Curţii de Apel Iaşi. 

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

condamnat X a avut cunoștință de proces şi a fost citat la domiciliul cunoscut pe întreaga 

durată a procesului penal, punctual avându-se în vedere următoarele împrejurări: în cuprinsul 

declarațiilor date de acesta în cursul urmăririi penale, (în prezența şi a apărătorului) la data de 

02.03.2006, acesta a indicat un domiciliu unde a fost citat pe tot parcursul procesului penal. 

Dacă acesta şi-ar fi schimbat domiciliul declarat organelor de urmărire penală, avea obligația 

de a încunoștința organele judiciare despre schimbarea acestuia; la data de 02.03.2006 faţă de 

petent a fost luată măsura preventivă a reţinerii, iar începând cu data de 03.03.2006 cea a 

obligării de a nu părăsi ţara; deşi petentul a fost citat la adresa de domiciliu declarată cu 

prilejul audierii, acesta nu s-a prezentat în vederea luării la cunoștință a materialului de 

urmărire penală; din conţinutul convorbirilor telefonice interceptate s-a relevat faptul că 

petentul intenţiona să părăsească România din anul 2005, fapt care, de altfel, s-a întâmplat în 

vara anului 2006, astfel cum a fost precizat de tatăl acestuia, numitul Y; petentul a fost citat pe 

întreg parcursul procesului penal la domiciliul declarat organelor de urmărire penală, precum 

şi prin afişare la uşa Consiliului Local Iaşi; pe tot parcursul procesului penal i-a fost asigurat 

dreptul la apărare, fiindu-i desemnat apărător din oficiu. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel condamnatul X, criticând-o în sensul că în 

mod greşit instanţa de fond a apreciat că petentul a avut cunoștință de proces, că a fost citat în 

mod legal, că i s-a adus la cunoștință obligația de a anunţa schimbarea domiciliului, că s-a 
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sustras procedurilor judiciare şi că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 466 

C.proc.pen. pentru redeschiderea procesului penal, întrucât: nu există niciun proces-verbal de 

aducere la cunoștință a drepturilor şi obligaților şi nici nu sunt arătate, în preambulul 

declarației, astfel încât nu poate fi reţinut argumentul că petentul X avea obligația să aducă la 

cunoştinţă organelor judiciare despre schimbarea domiciliului; cu ocazia judecării cauzei ce a 

format obiectul dosarul nr. X/99/2007 al Tribunalului Iași procedura de citare nu a fost legal 

îndeplinită, deoarece, deşi organele judiciară ştiau încă din cursul urmării penale – proces-

verbal din data de 12.12.2006 – că petentul X era plecat în Portugalia la mama sa, cu toate 

acestea au continuat să-l citeze în cursul urmăririi penale, cât şi cu ocazia judecăţii de la 

Tribunalul Iași şi de la Curtea de Apel laşi, la adresa din str. Q nr. 32 şi la sediul Consiliului 

Local laşi; organele judiciare nu au întreprins niciun efort rezonabil pentru a-1 localiza şi a-l 

cita în mod legal pe petentul condamnat, nu au epuizat toate modalitățile de notificare a 

persoanei trimise în judecată, cum ar fi spre exemplu inserarea unei notificări în sistemul 

informatic Schengen; petentul X nu a avut cunoştinţă că era în continuare cercetat penal şi 

trimis în judecată, deoarece în cursul urmăririi penale a avut o înţelege cu procurorul că îi 

„închide dosarul” dacă dă o declarație în care explică cine l-a pus să vândă droguri, de unde 

erau aduse şi pentru cine erau aduse. 

Prin decizia penală precitată, Curtea a respins apelul, reținând că petentul nu era străin 

de procedurile penale care s-au desfășurat împotriva sa în cauză, întrucât a fost audiat în faza 

de urmărire penală atât în calitate de suspect, cât şi în calitate de inculpat, în cuprinsul 

declarațiilor, indicând domiciliul la care locuieşte efectiv, şi arătând că se obligă să nu 

părăsească ţara fără încuviințarea organelor de urmărire penală, astfel încât, deşi notificat 

oficial de derularea unei proceduri penale împotriva sa, nu a încunoștințat organele judiciare 

despre părăsirea ţării, alegând în deplină cunoştinţă de cauză să se sustragă acestor proceduri. 

A mai reţinut Curtea că esențial pentru stabilirea bunei credințe sau a culpei petentului 

este faptul că după audierea sa ca suspect şi inculpat şi după luarea măsurii obligării de a nu 

părăsi ţara, acesta nu numai că s-a dezinteresat de propria situaţie juridică, dar a şi părăsit ţara 

fără încuviințarea organelor judiciare, deşi cunoștea că are obligația obținerii acestei 

încuviințări, sustrăgându-se practic procedurilor judiciare pentru a obține prescripţia 

executării eventualei pedepse, conduită care pare a nu fi străină condamnatului care, prin 

sustragerea îndelungată de la executarea unei alte pedepse de 3 ani închisoare, a beneficiat de 

instituţia prescripţiei, fiindu-i retras mandatul de executare a pedepsei închisorii din 

04.12.2006 emis de Tribunalul Iaşi. 

 


