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Curtea de Apel Iași 

Decizii relevante în materie penală, trimestrul IV/2018 

 

1. Cerere de recunoaştere şi punere în executare în România a hotărârii penale 

pronunțate în străinătate, transferul persoanei condamnate într-un 

penitenciar din România; cetățean român; deducerea zilelor de liberare 

anticipată 

 

Cuprins pe materii: Cooperare judiciară internațională în materie penală  

Indice alfabetic: Cerere de recunoaştere şi punere în executare în România a hotărârii 

penale pronunțate în străinătate, transferul persoanei condamnate într-un penitenciar din 

România; cetățean român; deducerea zilelor de liberare anticipată  

Temei de drept: art. 154 din Legea nr. 302/2004, modificată şi republicată, art. 73 din Codul 

penal şi art. 144 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, modificată şi republicată. 

 

Curtea de apel Iaşi, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, sentinţa penală nr. 

99/29.11.2018, definitivă prin neapelare  

Analiza beneficiului judecării cauzei în procedura simplificată în Italia, 

(aşa cum a fost cazul în speţa de faţă – persoana condamnată fiind judecată 

pentru infracţiunea de tentativă de omor în procedura abreviată) nu formează 

obiectul prezentei proceduri, deoarece ar presupune o reindividualizare a 

pedepsei, aspect incompatibil cu dispoziţiile art. 154 alin. 3 din Legea nr, 

302/2004. Articolul menţionat circumscrie procedura recunoaşterii strict la 

verificarea condiţiilor analizate mai sus şi prevăzute de art. 153 alin. 2 şi art. 155 

alin. 1 din aceeaşi lege şi la punerea în executare a hotărârii judecătoreşti 

transmise de statul emitent. Orice alte dispoziţii din hotărârea judecătorească 

transmisă de statul emitent, altele decât cele privind executarea pedepsei 

închisorii sau a măsurii privative de libertate, nu constituie obiectul prezentei 

proceduri.  

Prin referatul nr. 4056/II/5/2018 din data de 23.11.2018, înregistrat la Curtea de 

Apel Iaşi în data de 27.11.2018, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a sesizat instanţa în 

vederea recunoaşterii hotărârii penale cu nr. de referinţă 33/2015 pronunţată la data de 

23.01.2015 de Judecătorul pentru cercetări preliminare din cadrul Tribunalului din Pistoia, 

confirmată de Curtea de Apel din Florenţa prin sentinţa nr. 4377/01.12.2015 şi rămasă 

definitivă la data de 13.07.2017 prin sentinţa pronunţată de Curtea Supremă de Casaţie a 

Italiei, executorie, privind pe persoana condamnată X. şi transferarea acestei persoane într-un 

penitenciar din România pentru continuarea executării pedepsei.  

În referat s-a menţionat că, prin adresa nr. 92.951/2018 din data de 31.10.2018, 

Ministerul Justiţiei din România a transmis Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi 
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solicitarea autorităţilor judiciare din Italia privind transferul într-un penitenciar din România a 

condamnatului X. în vederea continuării executării unei pedepse de 7 ani şi 4 luni închisoare. 

În certificatul emis la data de 01.10.2018 se menţionează că hotărârea vizată de 

cererea de recunoaştere este sentinţa cu nr. de referinţă din registrul pentru sentinţe 33/2015, 

pronunţată la data de 23.01.2015 de judecătorul pentru cercetări preliminare din cadrul 

Tribunalului din Pistoia, rămasă definitivă la data de 13.07.2017, fiind ataşată şi această 

hotărâre judecătorească din care rezultă că numitul X. a fost condamnat pentru infracţiunea de 

crimă în forma tentativei, prevăzută de art. 56 şi art. 575 din Codul penal italian, comisă la 

data de 14.03.2014, în localitatea Montecatini Terme, Pistoia, în Graz, fiindu-i aplicată o 

pedeapsă de 7 ani şi 4 luni închisoare. 

Sub aspectul situaţiei de fapt s-a reţinut că, în contextul unui conflict spontan, numitul 

X. i-a aplicat victimei A.G.mai multe lovituri cu un ciob rezultat din spargerea unei sticle, 

producându-i leziuni în zone vitale ale corpului, respectiv o plagă profundă în zona gâtului, cu 

lezarea venei jugulare, a traheei şi a nervului laringeal. 

Prin sentinţa cu nr. de referinţă 4377 în registrul de sentinţe, pronunţată la data de 

01.12.2015 de Curtea de Apel din Florenţa, Secţia I penală, a fost confirmată hotărârea primei 

instanţe.  

Potrivit certificatului emis de autorităţile solicitante, până la data de 01.10.2018 

condamnatul X. a executat un număr de 1.659 zile închisoare (cu aplicarea beneficiului de 

225 zile de eliberare anticipată) din pedeapsa de 2.675 zile de închisoare, urmând ca această 

pedeapsă să fie executată în întregime la data de 17.10.2020. 

La data de 09.10.2017, persoana condamnată a declarat că nu este de acord să continue 

executarea pedepsei în România. Condamnatul fiind cetăţean român cu domiciliul în 

România, transferul poate fi dispus şi în lipsa consimţământului său. 

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că numitul X. nu este cercetat în prezent de 

organele judiciare din România şi nici nu are de executat pedepse cu închisoarea aplicate de 

instanţe din România. 

Fapta pentru care a fost condamnat numitul X. prin sentinţa cu nr. de referinţă din 

registrul pentru sentinţe 33/2015, pronunţată la data de 23.01.2015 de judecătorul pentru 

cercetări preliminare din cadrul Tribunalului din Pistoia, întruneşte, formal, elementele 

constitutive ale infracţiunii de tentativă la omor prev. de art. 188 alin. 1 rap. la alin. 2 Cod 

penal. 

Nu a fost identificat niciun motiv de nerecunoaştere şi neexecutare a hotărârilor 

judecătoreşti pronunţate de instanţele din Italia. 

Faţă de cele expuse mai sus, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a apreciat că 

sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 155 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, modificată 

prin Legea nr. 300/2012, şi a solicitat admiterea recunoaşterii şi punerii în executare în 

România a sentinţei cu nr. de referinţă 33/2015 pronunţată la data de 23.01.2015 de 

Judecătorul pentru cercetări preliminare din cadrul Tribunalului din Pistoia, confirmată de 

Curtea de Apel din Florenţa prin sentinţa nr. 4377/01.12.2015, prin care s-a dispus 

condamnarea la o pedeapsă de 7 ani şi 4 luni închisoare a numitului X., precum şi transferarea 

condamnatului într-un penitenciar din România în vederea continuării executării acestei 

pedepse. 

Analizând cererea autorităţilor judiciare italiene, Curtea constată următoarele: 
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Numitul X., cetăţean român, a fost condamnat definitiv prin hotărârea penală cu nr. 

de referinţă 33/2015 pronunţată la data de 23.01.2015 de Judecătorul pentru cercetări 

preliminare din cadrul Tribunalului din Pistoia, confirmată de Curtea de Apel din Florenţa 

prin sentinţa nr. 4377/01.12.2015 şi rămasă definitivă la data de 13.07.2017 prin sentinţa 

pronunţată de Curtea Supremă de Casaţie a Italiei, cu nr. din registrul general 37076-2016, 

pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de crimă (omor) prevăzută de de art. 56 şi art. 575 

din Codul penal italian, la pedeapsa de 2.675 de zile de închisoare (7 ani şi 4 luni 

închisoare).  

Starea de fapt corespunzătoare acestei infracţiuni, aşa cum rezultă din hotărârea de 

condamnare, este în esenţă următoarea: 

În data de 14.03.2014, în localitatea Montecatini Terme, Pistoia, Italia, în contextul 

unui conflict spontan, numitul X. i-a aplicat victimei A.G. mai multe lovituri cu un ciob 

rezultat din spargerea unei sticle de bere, producându-i leziuni în zone vitale ale corpului, 

respectiv o plagă profundă în zona gâtului, cu lezarea venei jugulare, a traheei şi a nervului 

laringeal. 

Fapta săvârşită de X. are corespondent în legislaţia din România în înfracţiunea de 

tentativă de omor prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 din Codul penal, pedeapsa 

prevăzută de lege fiind închisoarea de la 5 la 10 ani.  

Din certificatul menționat la articolul 4 din Decizia cadru nr. 2008/909/JAI a 

Consiliului din 27.11.2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor 

judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul 

executării lor în U.E., înaintat de autoritățile din Italia, rezultă că durata pedepsei a cărei 

recunoaștere se solicită este de 2.675 de zile de închisoare (7 ani şi 4 luni închisoare), iar data 

la care pedeapsa va fi executată integral este 17.10.2020. 

Verificând condiţiile reglementate de art. 153 alin. 2 şi art. 155 alin. 1 din Legea nr. 

302/2004, modificată şi republicată, rezultă următoarele: 

- executarea hotărârii judecătorești în România nu este contrară principiului non bis in 

idem, deoarece numitul X. nu a fost condamnat în România pentru fapta de mai sus, conform 

fișei de cazier judiciar; 

- persoana condamnată nu este cercetată penal în România pentru aceeaşi infracțiune 

pentru care a fost pronunțată hotărârea judecătorească străină, așa cum rezultă din verificările 

efectuate în baza de date ECRIS GLOBAL PERSONS SEARCH, ultimele verificări datând 

din data de 13 noiembrie 2018; 

- persoana condamnată nu este cercetată penal în România pentru săvârşirea altor 

infracţiuni, așa cum rezultă din verificările efectuate în baza de date ECRIS GLOBAL 

PERSONS SEARCH în data de 13 noiembrie 2018; 

 - persoana condamnată este cetățean român cu domiciliul în România, municipiul 

Iaşi; 

- hotărârea de condamnare este definitivă și executorie, executarea începând din data 

de 19.03.2014, potrivit informaţiilor din registrul de executări; 

- nu este incident vreunul din motivele de nerecunoaștere și neexecutare prevăzute de 

art. 151 din Legea nr. 302/2004, modificată şi republicată. 

Așa cum rezultă din certificatul menționat la articolul 4 din Decizia cadru nr. 

2008/909/JAI a Consiliului din 27.11.2008 privind aplicarea principiului recunoașterii 
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reciproce a hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri 

privative de libertate în scopul executării lor în UE, înaintat de autoritățile din Italia, rezultă că 

numitul X. a fost prezent personal la procesul în urma căruia a fost condamnat definitiv. 

Persoana condamnată X. nu a fost de acord să fie transferată în România pentru a 

executa restul de pedeapsă, așa cum rezultă din procesul-verbal de informare din data de 9 

octombrie 2017, aflat la dosar, motiv pentru care, conform art. 157 alin. 1 din Legea nr. 

302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, beneficiază de regula 

specialității. 

Lipsa acordului persoanei condamnate la transferul în România în scopul continuării 

executării pedepsei nu reprezintă un impediment în recunoaşterea hotărârii penale de 

condamnare şi transferul pentru continuarea executării pedepsei în România deoarece 

persoana condamnată X. este cetăţean român cu domiciliul în România, fiind astfel 

incidente dispoziţiile art. 155 alin. 1 lit. d ipoteza a II a din Legea nr. 302/2004. 

Persoana condamnată este cetățean român și în prezent se află pe teritoriul statului 

italian în executarea unei pedepse de 2.675 de zile de închisoare (7 ani şi 4 luni închisoare).  

Condamnatul X. mai are de executat din pedeapsă o durată mai mare de 6 luni 

închisoare, iar restul de pedeapsă ce urmează a fi executat din pedeapsa menţionată anterior se 

va împlini la data de 17 octombrie 2020. 

Pedeapsa aplicată corespunde, atât sub aspectul naturii, cât şi sub aspectul regimului, 

cu pedeapsa reglementată de legea penală română şi nu depășește limita maximă a pedepsei 

prevăzute de legea penală română pentru aceeaşi infracţiune, neimpunându-se, în cauză, 

adaptarea acestei pedepse. 

Analiza beneficiului judecării cauzei în procedura simplificată în Italia, (aşa cum 

a fost cazul în speţa de faţă – X. fiind judecat pentru infracţiunea de tentativă de omor 

în procedura abreviată) nu formează obiectul prezentei proceduri deoarece ar 

presupune o reindividualizare a pedepsei, aspect incompatibil cu dispoziţiile art. 154 

alin. 3 din Legea nr, 302/2004. Articolul menţionat circumscrie procedura recunoaşterii 

strict la verificarea condiţiilor analizate mai sus şi prevăzute de art. 153 alin. 2 şi art. 155 

alin. 1 din aceeaşi lege, şi la punerea în executare a hotărârii judecătoreşti transmise de 

statul emitent. Orice alte dispoziţii din hotărârea judecătorească transmisă de statul 

emitent, altele decât cele privind executarea pedepsei închisorii sau a măsurii privative 

de libertate, nu constituie obiectul prezentei proceduri.  

Mai trebuie menţionat şi faptul că numitul X. a fost arestat preventiv în cauză 

începând cu data de 19.03.2014 (aşa cum rezultă din registrul de executări şi din hotărârea 

penală cu nr. de referinţă 33/2015 pronunţată la data de 23.01.2015 de Judecătorul pentru 

cercetări preliminare din cadrul Tribunalului din Pistoia) şi până la rămânerea definitivă a 

hotărârii de condamnare, respectiv 13.07.2017, executarea pedepsei a început la data de 

14.07.2017, iar până la data de 01.10.2018 (când a fost emis certificatul menționat la articolul 

4 din Decizia cadru nr. 2008/909/JAI a Consiliului din 27.11.2008) acesta a executat un 

număr de 1.659 de zile închisoare. Pe lângă acestea, numitul X. mai beneficiază de un număr 

de 225 de zile de eliberare anticipată calculate la data de 01.10.2018, aşa cum rezultă din 

certificatul emis conform articolul 4 din Decizia cadru nr. 2008/909/JAI. 

Aceste perioade urmează a fi deduse din cuantumul pedepsei de executat, aşa cum va 

fi dedusă şi perioada executată de la 02.10.2018 la zi.  
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Statul emitent, Italia, a transpus Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 

noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor 

judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul 

executării lor în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 327 

din 5 decembrie 2008. 

Faţă de considerentele anterior expuse, Curtea admite sesizarea Parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel Iaşi şi, în consecinţă: 

În temeiul art. 154 alin. 6 lit. a din Legea nr. 302/2004, modificată şi republicată, 

dispune recunoașterea hotărârii penale cu nr. de referinţă 33/2015 pronunţată la data de 

23.01.2015 de Judecătorul pentru cercetări preliminare din cadrul Tribunalului din 

Pistoia, confirmată de Curtea de Apel din Florenţa prin sentinţa nr. 4377/01.12.2015 şi 

rămasă definitivă la data de 13.07.2017 prin sentinţa pronunţată de Curtea Supremă de 

Casaţie a Italiei, executorie, prin care persoana condamnată X. a fost condamnat la pedeapsa 

de 2.675 de zile de închisoare (7 ani şi 4 luni închisoare), pentru săvârşirea infracţiunii de 

tentativă de omor, prev. de art. 56 şi art. 575 din Codul penal italian, având corespondent în 

legislaţia din România în tentativă de omor prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 din 

Codul penal. 

Dispune continuarea executării pedepsei de 2.675 de zile de închisoare (7 ani şi 4 

luni închisoare), aplicată persoanei condamnate X. într-un penitenciar din România. 

Dispune transferarea persoanei condamnate X., în prezent deţinut într-un penitenciar 

din Italia (Prato), într-un penitenciar din România, pentru continuarea executării pedepsei de 

2.675 de zile de închisoare (7 ani şi 4 luni închisoare). 

Constată că persoana condamnată X. nu a fost de acord să fie transferată în România 

şi, conform art. 157 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, beneficiază de regula specialității. 

În temeiul art. 73 din Codul penal şi art. 144 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, 

modificată şi republicată, deduce din pedeapsa de 2.675 de zile de închisoare (7 ani şi 4 

luni închisoare) durata măsurii arestului preventiv de la data de 19.03.2014 la data de 

13.07.2017, inclusiv, şi perioada executată de la data de 14.07.2017 la 01.10.2018 (dată la 

care s-a efectuat calculul rezultând un număr de 1.659 de zile), perioada executată de la 

02.10.2018 la zi, precum şi un număr de 225 de zile de eliberare anticipată calculate la 

data de 01.10.2018. 

Copia dispozitivului prezentei sentinţe se comunică persoanei condamnate, conform 

art. 154 alin. 12 din Legea nr. 302/2004, modificată şi republicată. 

La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, se emite mandat de executare a pedepsei 

şi se fac comunicări către autorităţilor prevăzute de art. 154 alin. 12 din Legea nr. 302/2004, 

modificată şi republicată. 

În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare 

efectuate pentru soluţionarea prezentei sesizări rămân în sarcina statului. 

În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 420 lei 

reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, potrivit delegației din dosar, rămâne 

în sarcina statului şi se avansează către Baroul Iaşi, din fondul special al Ministerului Justiţiei. 

 



6 

 

2. Rejudecare. Apel.  

Cuprins pe materii: Drept procesual penal: Apel - soluții  

Indice alfabetic: trimiterea cauzei spre rejudecare, nepronunțare 

Temei de drept: art. 421 alin. 1 punctul 2 lit.b Cod procedură penală 

Chiar dacă prima instanță a arătat în motivarea sentinței penale 

pronunțate că inculpatul este vinovat de săvârșirea infracțiunii, arătându-se că va 

fi condamnat și pentru infracțiunea prev. de art. 334 Cod penal, Curtea nu poate 

soluționa însăși pentru prima dată acțiunea penală sub acest aspect, concomitent 

cu verificarea legalității și temeinicie hotărârii atacate, sub celelalte aspecte. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secția penală și pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 794/15 

noiembrie 2018  

Prin sentinţa penală nr. 201 din 21.05.2018 pronunţată de Judecătoria Bârlad s-a 

dispus: 

„Condamnă pe inculpatul T.I. la pedeapsa de: 

 - 9 (nouă) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării 

drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, i (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau 

în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de 

stat;   dreptul de a conduce orice categorie de autovehicule) pe o durată de 2 ani, de la 

rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea 

unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 

349 alin. 2, art. 375 alin. 1, 2, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. 

În baza art. 65 Cod penal interzice inculpatului T.I  ca pedeapsă accesorie exercitarea 

drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b, i (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau 

în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de 

stat; dreptul de a conduce orice categorie de autovehicule), din momentul rămânerii definitive 

a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi 

executată sau considerată ca executată.  

- 9 (nouă) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării 

drepturilor prevăzute de art. 66  alin. 1 lit. a, b, i (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau 

în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de 

stat; dreptul de a conduce orice categorie de autovehicule) pe o durată de 2 ani, de la 

rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea 

unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal 

cu referire la art. 349 alin. 2, art. 375 alin. 1, 2, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.  

În baza art. 65 Cod penal interzice inculpatului T.I. ca pedeapsă accesorie exercitarea 

drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b, i (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau 

în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de 

stat; dreptul de a conduce orice categorie de autovehicule), din momentul rămânerii definitive 

a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi 

executată sau considerată ca executată.  
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În temeiul art. 38 alin. 2 Cod penal, constată că faptele săvârşite sunt în concurs 

formal. 

În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului T.I. în 

pedeapsa cea mai grea de 9 (nouă) luni închisoare la care adaugă un spor de o treime din 

totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv un spor de 3 (trei) luni închisoare, urmând ca 

inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 (un) an închisoare. 

În baza art. 45 alin. 1, alin 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului T.I. pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, i 

(dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o 

funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a conduce orice categorie de 

autovehicule) pe o durată de 2 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. 

În baza art. 45 alin. 5 C.pen. interzice inculpatului T.I. ca pedeapsa accesorie 

exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b, i (dreptul de a fi ales în autorităţile 

publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul 

autorităţii de stat; dreptul de a conduce orice categorie de autovehicule), din momentul 

rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de 

libertate va fi executată sau considerată ca executată.  

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 

În baza art. 92 Cod penal stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la 

data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere 

a rămas definitivă. 

În baza art. 93 alin. 1 lit. a, b, c, d, e Cod penal obligă inculpatul ca pe durata 

termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vaslui, la datele fixate de acesta; 

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; 

- să comunice schimbarea locului de muncă; 

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale 

de existenţă. 

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului ca pe durata termenului de 

supraveghere să execute următoarea obligaţie: 

- să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către 

serviciul de probaţiune Vaslui sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul 

va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Unităţii administrativ teritoriale 

Comuna P., jud. Vaslui, în cadrul a 2 (două) instituţii alternative din comunitatea mai sus  

menţionată – instituţii din subordinea Primăriei com. P. (activităţi întreţinere spaţii verzi, 

parcuri, drumuri, păstrare curăţenie şi igienizare localitate) sau activităţi în folosul Şcolii 

gimnaziale nr. 1, P., jud. Vaslui, la alegerea consilierului de probaţiune, pe o perioadă de 90 

de zile lucrătoare.  

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atenţionează pe inculpat asupra conduitei sale viitoare 

şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile 

de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.  
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Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea 

suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi dispunerea executării pedepsei, în cazul 

în care: 

- pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de 

supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege,  

- pe parcursul termenului de supraveghere  săvârşeşte o nouă infracţiune. 

Obligă pe inculpat să plătească statului suma de 450 lei reprezentând cheltuieli 

judiciare  avansate de stat în cauză.” 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt şi de drept: 

„Sub nr. 8…/189/2017 din 19.12.2017 a fost înregistrat la instanţă dosarul nr. 

1609/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, împreună cu Rechizitoriul din 

11.10.2017  prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului 

major T.I., pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul 

fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor 

substanţe fapte prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal şi art. 336 alin. 1 Cod penal şi conducerea 

unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat, prev. de art. 334 alin1. Cod penal, toate cu aplic. 

art. 38 alin. 2 Cod penal. 

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa retine următoarele: 

În ziua de 16.03.2017, în jurul orei 18,20, inculpatul T.I  se deplasa pe DE 581, prin 

localitatea B., com. T., jud. Vaslui, cu un moped marca Aprilia. 

Inculpatul a fost oprit de către organele de poliţie rutieră din cadrul IPJ Vaslui – 

Serviciul Rutier, Biroul DNE care au constatat că mopedul respectiv era neînregistrat iar 

inculpatul nu avea permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. 

Întrucât acesta emana halena alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest marca 

Drager, seria Arze 0429, la ora 18:27 şi a rezultat o valoare de 0,99 mg/l alcool pur în aerul 

expirat. 

Inculpatul a fost condus la spitalul de urgență, unde i s-a prelevat o singură probă 

biologica de sânge. 

Conform Buletinului de analiza toxicologica-alcoolemie nr. 593/21.03.2017, a rezultat 

că la data de 16.03.2017, orele 19:05, a avut o alcoolemie de 2,10 g%o. 

La judecarea cauzei în primă instanţă, conform art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, 

având în vedere că acţiunea penală nu vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune 

pe viaţă, instanţa a pus în vedere inculpaţilor că pot solicita ca judecata să aibă loc numai pe 

baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă 

recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 

396 alin. 10 Cod procedură penală,  referitor la faptul că în caz de condamnare sau amânare a 

aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc 

cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime. 

La termenul de judecată din 10.05.2018, inculpatul T.I. a declarat personal că 

recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa şi solicită ca judecata să aibă loc numai pe 

baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, în 

aplicarea dispoziţiilor art. 349 alin. 2, art. 375 alin. 1, 2, art. 396 alin. 10 Cod procedură 

penală, privind judecata în cazul recunoaşterii învinuirii. 
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Inculpatul a declarat că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a 

instanţei şi nu solicită administrarea de probe şi a solicitat ca judecata să aibă loc în baza 

probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte, nu le contestă şi le 

însuşeşte. 

Audiat fiind inculpatul a recunoscut în totalitate faptele cu privire la  săvârşirea cărora 

a fost trimis în judecată, în modalitatea reţinută în rechizitoriu, aspect confirmat  şi de probele 

administrate în cursul urmării penale. 

Şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. 

Inculpatul  personal a declarat că nu contestă probele administrate la urmărirea penală. 

În temeiul art. 349 alin. 2 Cod procedură penală, instanţa  a apreciat că poate soluţiona 

cauza numai pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale, deoarece inculpatul 

solicită aceasta şi recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa şi instanţa a apreciat că 

probele sunt suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei, iar acţiunea 

penală vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă. 

În consecinţă, instanţa, a dat eficienţă cererii inculpatului, apreciind că îndeplineşte 

condiţiile prevăzute de art. 349 alin. 2, art. 375 alin. 1, 2, art. 396 alin. 10 Cod procedură 

penală, privind judecata în cazul recunoaşterii învinuirii, a admis cererea şi a trecut la  

judecarea cauzei  numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, trecând la 

soluţionarea laturii penale motivat de faptul că, din probele administrate, rezultă că faptele 

inculpatului sunt stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite 

stabilirea unei pedepse, faptele pentru care este trimis în judecată inculpatul având un regim 

sancţionator care exclude pedeapsa detenţiunii pe viaţă. 

Instanţa va soluţiona cauza numai pe baza probelor administrate în faza urmăririi 

penale, deoarece inculpatul a solicitat  aceasta şi a recunoscut  în totalitate faptele reţinute în 

sarcina sa şi instanţa a admis cererea acestuia, apreciind că probele sunt suficiente pentru 

aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei, acţiunea penală  nu vizează o infracţiune care 

se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă, fiind propuse pentru administrare de probe cu înscrisuri, 

urmând ca  în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă 

prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii să fie  reduse cu o treime. 

Faţă de probatoriul administrat în cauză, rezultă că faptele penale mai sus descrise 

există, au fost săvârşite de către inculpat, existând probele necesare şi legal administrate şi 

necontestate. 

Instanţa de judecată a procedat la soluţionarea laturii penale, constatând că din probele 

administrate în cursul urmăririi penale rezultă că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost 

săvârşite de inculpat. 

Faţă de probele administrate în cauză, în modalitatea mai sus descrisă, instanţa 

apreciază că faptele săvârşite de inculpat au următoarea încadrarea juridică: 

Faptele inculpatului T.I  care în ziua de 16.03.2017 a condus pe drumul public un 

moped neînmatriculat, fără a poseda permis de conducere şi după ce consumase băuturi 

alcoolice, având o alcoolemie peste limita legală, întruneşte elementele constitutive ale 

infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 

334 al.l C.p., de conducere a unui vehicul pe drumul public fără a avea permis de conducere, 

prev. de art . 335 al.l C.p. şi de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o 
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persoană care are o concentraţie alcoolică de peste 0,80 gr%o alcool pur în sânge, prev. de art. 

336 alin. 1 C.pen. 

In cauză se va reţine şi concursul formal de infracţiuni, prev. de art. 38 al.2 C.p., 

deoarece prin acţiunea unică de a conduce, în împrejurările mai sus arătate, se realizează 

conţinutul mai multor infracţiuni. 

Soluţionând acţiunea penală:   

În baza textelor de lege enunţat mai sus şi a dispoziţiilor art. 396 alin. 2 Cod procedură 

penală, instanţa urmează sa aplice inculpatului o pedeapsă la individualizarea căreia sub 

aspectul categoriei de pedeapsă şi a duratei se vor avea in vedere limitele de pedeapsă fixate 

de lege, criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, respectiv gravitatea infracţiunii săvârşite 

şi periculozitatea infractorului, care se evaluează după  împrejurările şi modul de comitere a 

infracţiunii, precum şi mijloacele folosite,  starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită,  

natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii 

infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente 

penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, 

nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială. 

Instanţa apreciază că pericolul social concret al faptei săvârşite de inculpat este sporit 

fiind determinat de modalitatea de săvârşire a acestora, comportamentul inculpatului, de  

ignorare evidentă a normelor care ocrotesc siguranţa circulaţiei rutiere, starea de pericol creată 

prin săvârşirea acestei infracţiuni.  

 Instanţa apreciază că pericolul social concret al faptelor săvârşite de inculpat este 

sporit, raportat la modalitatea de săvârşire a acestora, vizând încălcarea normelor rutiere, fiind 

crescut pericolul social al faptei de conducere a unui vehicul pe drumurile publice în 

modalitatea infracţională descrisă, incriminate ca infracţiunea, tocmai prin prisma 

potenţialului său pericol. 

Fapta inculpatului a avut ca urmare imediată crearea unei stări de pericol pentru 

relaţiile sociale ocrotite, prin comportamentul inculpatului, care se deplasa pe drumul public, 

creând un pericol real pentru ceilalţi participanţi la trafic 

Conducerea unui autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice, este cauza 

principală şi determinantă pentru producerea accidentelor de circulaţie. 

   Acest fenomen este într-o creştere vizibilă fapt ce creează un sentiment accentuat de 

insecuritate pentru toţi participanţii la trafic cărora le este pusă în pericol viaţa, integritatea 

corporală şi proprietatea asupra bunurilor, valori esenţiale garantate constituţional. 

Din această perspectivă faptele inculpatului reclamă din partea justiţiei aplicarea unei 

represiuni penale ferme, de natură să atenţioneze pe toţi destinatarii legii penale asupra 

pericolului social extrem de ridicat al unor astfel de infracţiuni, cu un serios impact in 

comunitatea locală, în legătură cu care nu trebuie să se lase impresia ca nu sunt pedepsite pe 

măsură.  

Problema diminuării accidentelor rutiere şi în special, escaladarea acestui fenomen 

reprezintă o preocupare constantă şi a forurilor europene, sens în care menţionam Rezoluţia 

Parlamentului European privind Programul european de acţiune pentru siguranţa rutieră 

(2006/2112), care are in vedere si Recomandarea 2004/345/CE a Comisiei Europene,  privind 

punerea in aplicare a normelor  din domeniul siguranţei rutiere,  se  arata ca modul cel mai 

eficient, pe termen scurt, de îmbunătăţire a normelor rutiere pe Teritoriul Uniunii Europene, 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2822/Cauza
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consta in aplicarea stricta a codurilor rutiere din statele membre, impunându-se sancţiuni 

semnificative”. 

La aceasta se adaugă şi fapta inculpatului de a conduce un vehicul neînmatriculat pe 

drumurile publice şi fără a poseda permis de conducere.  

  Cunoaşterea caracteristicilor unui infractor prezentă o deosebită importanţă pentru 

determinarea gradului concret de pericol social a acestuia şi pentru stabilirea unei pedepse 

eficiente, deoarece  de multe ori, modul de comportare în societate, caracterizat prin disciplină 

în muncă şi o viaţă conformă cu regulile de convieţuire socială, poate determina concluzia că 

un inculpat  nu a comis infracţiunea datorită înclinaţiei sale pentru comiterea unor fapte 

antisociale, ci ca urmare a unui complex de împrejurări care au contribuit ca inculpatul să se 

abată de la conduita sa obişnuită. 

Din fişa de cazier emisă de IPJ Vaslui, rezultă că inculpatul figurează cu antecedente 

penale. 

Pentru aceste motive, având în vedere că fapta inculpatului, prin modul şi 

împrejurările în care a fost comisă, valoarea alcoolemiei pe fondul inaptitudinii de a conduce 

un autoturism pe drumurile publice, conferă faptei o gravitate sporită, instanţa apreciază că 

aplicarea unei pedepse este oportună şi necesară pentru reeducarea inculpatului, raportat la 

gravitatea faptei comise.  

  La stabilirea pedepsei s-au avut în vedere toate elementele reale privind modalitatea 

de săvârşire a faptelor, circumstanţele săvârşirii acesteia, sectorul de drum public pe care a 

condus inculpatul, distanţa parcursă, toate acestea fiind circumstanţe care conferă pericol 

sporit faptei, şi care urmează să se reflecte în cuantumul pedepselor, proporţional cu 

gravitatea faptei, fiind necesară  aplicarea unei pedepse care să-şi atingă scopul de reeducare 

şi care să sancţioneze aceste manifestări în mod corespunzător, cu consecinţe de reeducare şi 

responsabilizare a inculpatului, şi totodată să aibă caracterul de exemplaritate pentru societate. 

  Potrivit art. 334 al.1 cod penal: Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul 

neînmatriculat: Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul 

sau a unui tramvai  neînmatriculat sau neînregistrat, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 

ani sau cu amendă. 

Din înscrisurile existente la dosar,  astfel cum şi inculpatul a recunoscut „..am condus 

pe drumul public un moped neînmatriculat, fără a poseda permis de conducere şi după ce am 

consumat băuturi alcoolice, având o alcoolemie peste limita legală...”, rezultă faptul că, 

inculpatul T.I  a săvârşit infracţiunea de conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă 

prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal. 

  Fapta de conducerea unui vehicul neînmatriculat este dovedită, constituie infracţiune 

şi a fost săvârşită de către inculpatul T.I . 

Instanţa va hotărî asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, condamnarea la 

pedeapsa închisorii, instanţa constatând, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele 

există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat. 

În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 Cod procedură penală,  instanţa va condamna pe  

inculpatul T.I  la pedeapsa cu închisoarea, inculpatul beneficiind cu privire la pedeapsa ce va 

fi stabilită de instanţă, de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în 

cazul pedepsei închisorii, ca efect al aplicării art. 349 alin. 2, art. 375 alin. 1, 2, art. 396 alin. 

10 Cod procedură penală, privind judecata în cazul recunoaşterii învinuirii, constatând, 
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dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite 

de inculpat. 

Ca modalitate de executare, instanţa apreciază că reeducarea inculpatului se poate 

realiza şi  prin lăsarea în libertate, având în vedere şi limitele pedepsei aplicate, instanţa 

urmând să opteze pentru  o modalitate de executare neprivativă de liberate, dar prin 

intervenţia supravegherii şi corijării inculpatului de către un organ specializat, ţinând seama 

de persoana condamnatului, de comportamentul acestuia după comiterea faptei, apreciindu-se 

că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi, chiar fără executarea 

pedepsei, condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni. 

Instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea 

acesteia, inculpatul  nu va mai comite alte infracţiuni, există premize individuale şi potenţial  

de îndreptare, însă este necesară supravegherea conduitei  sale  pentru o perioadă determinată, 

fiind insuficientă şi disproporţionat de  indulgentă, raportat la gravitatea faptei şi persoana 

făptuitorului, aplicarea unor modalităţi mai uşoare cum sunt renunţarea la aplicarea pedepsei  

sau  amânarea aplicării pedepsei. 

 Instanţa apreciază că este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă 

determinată, conţinând un set larg de restricţii, măsuri şi obligaţii ce trebuie impuse 

inculpatului, pentru reeducarea şi re-socializarea acestuia, conştientizarea faptelor sale şi 

responsabilizarea acestuia prin măsuri de re-inserţie socială şi îndrumarea inculpatului din 

partea unei autorităţi specializare de supraveghere, care să vegheze şi să contribuie la 

reintegrarea socială a acestuia, context în care reeducarea inculpatului se poate realiza şi  prin 

lăsarea în libertate, respectiv prin suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în baza 

art. 91 Cod penal actual, având în vedere şi limitele pedepsei aplicate.  

   Conform art. 91 Cod penal:   

(1) Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt 

întrunite următoarele condiţii: 

a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel 

mult 3 ani; 

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un 

an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a 

împlinit termenul de reabilitare; 

c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul 

comunităţii; 

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, 

de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, 

precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este 

suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, 

însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. 

Instanţa apreciază că cea mai importantă sancţiune în cazul săvârşirii unor asemenea 

fapte, cu scopul de a înlătura pericolul pe care îl reprezintă inculpatul pentru siguranţa 

circulaţiei pe drumurile publice, constă în interzicerea o perioadă suficientă de timp pentru, a 

dreptului de a conduce autovehicule, activitate de care se face nedemn inculpatul prin 

săvârşirea infracţiunii, fiind un pericol pentru toţi ceilalţi participanţi la trafic.  
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Potrivit art. 38 alin. 2 Cod penal: „Există concurs formal de infracţiuni când o acţiune 

sau o inacţiune săvârşită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a 

urmărilor pe care le-a produs, realizează conţinutul mai multor infracţiuni.” 

 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad a 

promovat calea ordinară de atac a apelului. 

Prin motivele de apel depuse în formă scrisă la dosar, s-a arătat că  instanţa de fond a 

omis să aplice inculpatului pedeapsa pentru infracţiunea conducere pe drumurile publice a 

unul vehicul neînmatriculat prevăzută de art.334 alin. 1 Cod penal şi pedepsele 

complementare, prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, i Cod penal, şi în mod corelativ, cele accesorii 

prevăzută de art. 65 alin. I Cod penal rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, l Cod penal pentru această 

infracţiune. 

Prin rechizitoriul din dosarul penal nr. 1609/P/2017 din data de 13.12.2017 inculpatul 

T.I a fost trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de : conducere 

pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. I Cod penal, 

conducerea unui vehicul de către o persoană care nu are permis de conducere, prev. de art.335 

alin.1 Cod penal şi  conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care 

are o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal. 

În fapt, în data de 16.03.2017 inculpatul T.I  se deplasa pe  DE 581, prin localitatea 

Bădeana, com. Tutova, jud. Vaslui cu un moped marca Aprilia neînregistrat, tar inculpatul nu 

avea permis pentru nicio categorie de autovehicule şi a condus sub influenţa alcoolului cu o 

alcoolemie stabilită de 2,10%* în sânge. Inculpatul a accesat procedura simplificată şi a 

recunoscut săvârşirea tuturor infracţiunilor reţinute prin rechizitoriu în sarcina acestuia. 

Instanţa de fond a aplicat pedepse principale pentru infracţiunile de conducerea unui 

vehicul de către o persoană care nu are permis de conducere, prev. de art.335 alin.1 Cod penal 

şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul, de către o persoană care are o îmbibaţie 

alcoolică peste limita legală, prev. de art. 336 alin.1 Cod penal, şi totodată pedepse 

complementare şi accesorii pentru aceste infracţiuni însă a omis să se pronunţe asupra 

infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, prev de art. 334 

alin. I Cod penal şi totodată în caz de stabilire a unei pedepse principale să impună pedepse 

principale şi accesorii. 

Faţă de motivele invocate, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. s-a solicitat admiterea 

apelului declarat împotriva sentinţei penale nr. 201/21.05.2018  pronunţată de Judecătoria 

Bârlad în dosarul nr. 8126/189/2017 privind, desfiinţarea acesteia, şi pronunţarea unei noi 

hotărâri în sensul motivelor de apel dezvoltate mai sus. 

 

Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale apelate, prin prisma motivelor de 

apel invocate, dar şi din oficiu, asupra tuturor aspectelor de fapt şi de drept, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 417 şi art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată următoarele: 

 

Pedepsele aplicate de instanţa de fond pentru infracţiunile concurente nu pot fi 

analizate din perspectiva legalităţii şi temeiniciei acestora, iar instanța de apel nu poate, fără a 

încălca principiul dublului grad de jurisdicție în materie penală și, deci, fără a încălca dreptul 

inculpatului la un proces echitabil, să pronunțe, pentru prima dată, o soluție cu privire la una 
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dintre infracțiunile pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.  Există o contrarietate 

flagrantă între infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului  intimat prin rechizitoriu și cele 

asupra cărora prima instanță s-a pronunțat, fără a se dispune vreo schimbare a încadrării 

juridice.   

Sub nr. 8…/189/2017 din 19.12.2017 a fost înregistrat la  prima instanţă dosarul nr. 

1609/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în care, prin  rechizitoriul din 

11.10.2017  s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului major T.I, 

pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis 

de conducere,  conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe fapte 

prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal şi art. 336 alin. 1 Cod penal şi conducerea unui vehicul 

neînmatriculat sau neînregistrat, prev. de art. 334 alin1. Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 

2 Cod penal. 

În acord cu apelantul Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, Curtea reține că 

Judecătoria Bârlad, cu încălcarea dispozițiilor art. 371 Cod procedură penală, nu a soluționat 

în întregime acțiunea penală pusă în mișcare împotriva inculpatului T.I., omițând a pronunța o 

soluție, sub aspectul infracțiunii prev. de art. 334 Cod penal,pentru care inculpatul fusese 

trimis în judecată.  

Chiar dacă prima instanță a arătat în motivarea sentinței penale pronunțate că 

inculpatul este vinovat de săvârșirea infracțiunii, arătându-se că va fi condamnat și pentru 

infracțiunea prev. de art. 334 Cod penal, Curtea nu poate soluționa însăși pentru prima dată  

acțiunea penală sub acest aspect, concomitent cu verificarea legalității și temeinicie hotărârii 

atacate, sub celelalte aspecte.  

Prin O.U.G. NR. 18/2016 - ART. II,  pct. 107, au fost modificate dispozițiile art. 421 

alin. 1 punctul 2 lit. b Cod procedură penală, prevăzându-se în mod expres că  ˝Rejudecarea 

de către instanța a cărei hotărâre a fost desființată se dispune de către instanța de  apel  și 

atunci când instanța nu s-a pronunțat asupra unei fapte reținute în sarcina inculpatului ˝.  

Practica era constantă în pronunțarea acestei soluții și înainte de modificarea 

legislativă amintită, reținându-se că există soluții de admitere a căii de atac și de trimitere a 

cauzei spre rejudecare dacă se apreciază că a fost încălcat dreptul la un proces echitabil cu 

ocazia judecării fondului/există vreun alt viciu semnificativ și substanțial care conduce la 

încălcarea dreptului la dublul grad de jurisdicție în materie penală (Decizia nr. 1337/2014, 

Curtea de Apel București, Secția a II-a penală).  

În plus, opinia majoritară exprimată de participanții la întâlnirea de unificare a 

practicii judiciare, întâlnire a reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii cu 

preşedinţii secţiilor penale ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel de la Sibiu, 

24-25 septembrie 2015, a fost în sensul că instanța de apel poate dispune, în cazuri 

excepționale, trimiterea cauzei spre rejudecare, în baza art. 6 din Convenția europeană a 

drepturilor omului și art. 2 din Protocolul 7 al aceleiași convenții, cu titlu exemplificativ fiind 

indicate următoarele situații: – lipsa cercetării judecătorești în primă instanță; – condamnarea 

pentru altă infracțiune decât aceea care face obiectul trimiterii în judecată; – omisiunea 

pronunțării unei soluții de către instanța de fond pentru una sau mai multe din infracțiunile 

pentru care s-a dispus trimiterea în judecată; – aplicarea unei singure pedepse pentru mai 

multe infracțiuni; – lipsa totală a motivării hotărârii instanței de fond; – contradicții evidente 

între considerentele hotărârii și dispozitivul acesteia.   
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Constatând că prima instanță nu s-a pronunțat asupra unei fapte reținute în sarcina 

inculpatului ˝ prin rechizitoriul cu care a fost învestită și anume asupra faptei de conducere pe 

drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 al. l C.p. pentru care 

inculpatul a fost trimis în judecată, faptă constând în aceea la data de  16.03.2017  T.I  ar fi  

condus pe drumul public un moped neînmatriculat, Curtea, în baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b 

C.proc.pen.  va admite apelul promovat de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Bârlad  împotriva sentinței penale nr. 201/2018, pronunțate la data de 21 mai 

2018 de Judecătoria Bârlad  în dosarul penal nr. 8126/189/2017 al aceleiași instanțe, sentinţă 

pe care o va desființa  integral . 

Se va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe – Judecătoria Bârlad  . 

În baza art. 424 alin. 4 C.proc.pen. judecata la instanţa de fond va fi reluată de la 

momentul imediat următor celui în care a fost admisă cererea de judecată a cauzei în 

procedura recunoașterii învinuirii .  

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat 

pentru desfăşurarea judecăţii în faţa instanţei de apel vor rămâne în sarcina acestuia. 

 

3. Individualizarea legală a pedepselor, individualizarea obligației de a nu părăsi 

teritoriul României fără acordul instanței în cadrul modalității de executare 

a pedepsei prin aplicarea suspendării sub supraveghere. Ucidere din culpă. 

Daune morale 

 

Cuprins pe materii: Drept penal - individualizarea legală a pedepselor, individualizarea 

obligației de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanței în cadrul modalității de 

executare a pedepsei prin aplicarea suspendării sub supraveghere, ucidere din culpă.  

Drept procesual penal - procedura prev. de art. 375 Cod procedură penală, soluționarea 

acțiunii civile în procesul penal  

Indice alfabetic: suspendarea sub supraveghere, culpă concurentă, acțiune civilă, daune 

morale, obligația de a nu părăsi teritoriul țării, procedura recunoașterii învinuirii  . 

Temei de drept:  art.192 Cod penal, art. 74, 91 Cod penal, art. 1371 Cod civil, art. 375 Cod 

procedură penală 

 

Culpa concurentă a victimei nu conduce la reducerea proporțională a 

limitelor de pedeapsă, ci produce efecte juridice, în limitele prev. de art. 74 Cod 

penal, în aprecierea criteriilor generale de individualizare a pedepsei și în ceea 

ce privește cuantificarea despăgubirilor, în latură civilă, în conformitate cu disp. 

art. 1371 Cod civil, căci actualul Cod civil instituie prin textul de lege examinat 

regula care trimite la ideea că fapta victimei, care a contribuit la cauzarea 

prejudiciului şi care a concurat cu cea a autorului faptei ilicite, devine o cauză 

străină ce afectează în mod direct raportul de cauzalitate şi, indirect, prin 

aceasta, celelalte condiţii ale răspunderii civile delictuale reţinute în sarcina 

autorului faptei ilicite. 

În condițiile în care prin rechizitoriul emis în cauză, procurorul a reținut 

culpa comună, în sarcina inculpatului și a victimei în producerea accidentului 

rutier din 26.10.2015, iar inculpatul a recunoscut în totalitate fapta reținută în 
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sarcina sa prin rechizitoriu, critica invocată de acesta în motivele de apel 

referitor la nivelul culpei sale în producerea respectivului accident nu poate fi 

primită deoarece recunoașterea în cadrul procedurii abreviate are caracter 

ireversibil. 

În cauza de față este nejustificată individualizarea obligației prev. de art. 

93 alin. 2 lit. d Cod penal. Curtea reține că această măsură restrictivă trebuie 

examinată şi în raport de dispoziţiile art. 2 din protocolul nr. 4 la Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului. Curtea  constată că aceasta este prevăzută de 

lege în art. 93 alin. 2 lit. d C.pen. ca obligație aferenta suspendării sub 

supraveghere a pedepsei închisorii, dispoziţie care îndeplineşte condiţiile de 

accesibilitate şi previzibilitate impuse de jurisprudenţa Curţii ca şi calităţi ale 

legii. Totodată, interdicția urmăreşte un scop legitim: siguranţa publică, 

menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale. Măsura nu este necesară 

și nici proporțională cu situația care o justifică. 

Pentru ca despăgubirile stabilite să reprezinte o reparare completă a 

prejudiciului material, respectiv moral, stabilit și pentru ca beneficiarii 

despăgubirilor să nu fie lipsiți de o parte a acestui beneficiu dacă plata 

despăgubirilor s-ar face cu întârziere, este necesar ca cel care urmează a plăti 

despăgubirile, în speță partea responsabilă civilmente, să fie obligat și la dobânzi 

și actualizări prin raportare la rata inflației. Acestea din urmă(actualizările) nu 

pot fi acordate atunci când părțile civile au solicitat despăgubirile în monedă 

străină . O astfel de constituire de parte civilă, în monedă străină are tocmai 

rolul de a feri părțile de riscul de depreciere al monedei naționale. 

Curtea de Apel Iași, Decizia penală nr. 848/29 noiembrie 2018  

Prin sentinţa penală nr. 1986 din data de 29.06.2018, pronunţată de Judecătoria Iaşi s-

au dispus următoarele: 

„În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 396 alin.1 și alin. 10 Cod Procedură 

Penală condamnă pe inculpatul B.A, la o pedeapsă de 1 an şi 10 luni închisoare pentru 

săvârşirea infracţiunii de „ucidere din culpă” (faptă săvârşită la 26.10.2015), proporţional cu 

grad de culpă de 50%. 

Ȋn baza art. 67 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b,h Cod Penal, stabilește pedeapsa 

complementară a interzicerii exercițiului drepturilor de a fi ales ȋn autoritățile publice sau ȋn 

orice alte funcții publice,de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat şi 

dreptul de a deţine,purta şi folosi orice categorie de arme, pe o durată de 2 ani. 

Ȋn baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b,h Cod Penal stabilește pedeapsa 

accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor de a fi ales ȋn autoritățile publice sau ȋn orice 

alte funcții publice,de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat şi dreptul de 

a deţine,purta şi folosi orice categorie de arme. 

 

În baza art. 91 Cod Penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a 

pedepsei de 1-un-an şi 10-zece-luni închisoare și a pedepselor accesorii și stabileşte un termen 
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de supraveghere de 2 ani, ȋn baza art. 92 alin. 1 Cod Penal care se calculează de la data 

rămȃnerii definitive a prezentei sentințe. 

În baza art. 68 alin. 1 lit. b Cod Penal pedepsele complementare aplicate inculpatului 

se vor executa de la rămȃnerea definitivă a prezentei hotărȃri. 

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod Penal obligă inculpatul ca, pe durata termenului de 

supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iași, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale 

de existenţă. 

În baza disp.art.93 aln. 2 Cod Penal impune inculpatului B.A  să respecte obligaţia 

constînd în a nu părăsi teritoriul României,fără acordul instanţei. 

În baza art. 93 alin. 3 Cod Penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul 

va presta timp de 60 zile lucrătoare muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul 

Primăriei Comunei Holboca jud.Iaşi sau în cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară – 

Căminul de bătrâni „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, în condiţiile stabilite de instanţă,afară 

de cazul în care,din cauza stării de sănătate,nu poate presta această muncă. 

În temeiul art. 404 alin. 2 Cod Procedură Penală atrage atenţia inculpatului B.A  

asupra dispozițiilor art. 96 Cod Penal privind revocarea suspendarea executării pedepsei sub 

supraveghere în caz de nerespectare a măsurilor impuse, a neîndeplinirii obligaţiilor civile ori 

a săvârşirii de noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere. 

În baza art. 19 alin. 2, alin. 5, art. 25 alin. 1 Cod Procedură Penală raportat la art. 1357 

Cod Civil şi la art. 50 alin. 1 şi art. 54 din Legea 136/1995, obligă partea responsabilă 

civilmente S.C. E ASIGURARE S.A ., către partea civilă PPM - cu domiciliul procedural ales 

la Cabinet Avocat F.L a sumei de 20.000 EURO cu titlu de daune morale (proporţional cu un 

grad de culpă de 50%), sumă actualizată cu rata inflaţiei, la care se adaugă dobânda legală de 

la data producerii prejudiciului, respectiv 26.10.2015, până la achitarea prejudiciului. 

În baza art. 19 alin. 2, alin. 5, art. 25 alin. 1 Cod Procedură Penală raportat la art. 1357 

Cod Civil şi la art. 50 alin. 1 şi art. 54 din Legea 136/1995, obligă partea responsabilă 

civilmente S.C. E ASIGURARE S.A ., la plata către partea civilă B.G. -cu domiciliul 

procedural ales la Cabinet Avocat F.L a sumei de 20.000 EURO cu titlu de daune morale 

(proporţional cu un grad de culpă de 50%), sumă actualizată cu rata inflaţiei, la care se adaugă 

dobânda legală de la data producerii prejudiciului, respectiv 26.10.2015, până la achitarea 

prejudiciului. 

În baza art. 19 alin. 2, alin. 5, art. 25 alin. 1 Cod Procedură Penală raportat la art. 1357 

Cod Civil şi la art. 50 alin. 1 şi art. 54 din Legea 136/1995, obligă partea responsabilă 

civilmente S.C. E ASIGURARE S.A ., la plata către partea civilă B.C. - cu domiciliul 

procedural ales la Cabinet Avocat F.L. a sumei de 10.500 EURO cu titlu de daune morale 

(proporţional cu un grad de culpă de 50%), sumă actualizată cu rata inflaţiei, la care se adaugă 

dobânda legală de la data producerii prejudiciului, respectiv 26.10.2015, până la achitarea 

prejudiciului. 
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În baza art. 19 alin. 2, alin. 5, art. 25 alin. 1 Cod Procedură Penală raportat la art. 1357 

Cod Civil şi la art. 50 alin. 1 şi art. 54 din Legea 136/1995, obligă partea responsabilă 

civilmente S.C. E ASIGURARE S.A ., la plata către partea civilă B.I. - cu domiciliul 

procedural ales la Cabinet Avocat F.L. a sumei de 10.500 EURO cu titlu de daune morale 

(proporţional cu un grad de culpă de 50%), sumă actualizată cu rata inflaţiei, la care se adaugă 

dobânda legală de la data producerii prejudiciului, respectiv 26.10.2015, până la achitarea 

prejudiciului. 

În baza art. 19 alin. 2, alin. 5, art. 25 alin. 1 Cod Procedură Penală raportat la art. 1357 

Cod Civil respinge cererea formulată de partea civilă PPM - cu domiciliul procedural ales la 

Cabinet Avocat F.L. privind acordarea de daune materiale. 

În baza art. 272, art. 276 alin. 1 şi alin. 4 Cod Procedură Penală obligă partea 

responsabilă civilmente S.C. E ASIGURARE S.A ., la plata sumei de 3000  lei reprezentând 

cheltuieli judiciare făcute de părţile civile,respectiv onorariu apărător ales. 

În baza art. 272, art. 274 alin. 1 și alin. 3 Cod Procedură Penală obligă partea 

responsabilă civilmente S.C. E ASIGURARE S.A ., la plata sumei de 1500  lei reprezentând 

cheltuieli judiciare avansate de stat.” 

 

Pentru a dispune astfel, Judecătoria Iaşi a reţinut următoarele: 

„Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Iaşi realizat în dosarul penal 

nr.14261/P/2015 din data de 13.12.2017 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B.A  

pentru săvîrşirea  infracţiunii de  „ucidere din culpă”,faptă prevăzută şi pedepsită de art.192 

aln. 2 Cod penal,reţinîndu-se în sarcina inculpatului B.A  aceea că la data de 26.10.2015, jurul 

orelor 13:30, a condus autoutilitara marca Peugeot Boxer înmatriculată cu numărul B- XX-

ZZZ, pe raza localităţii P., com. Schitu Duca, jud.Iaşi, împrejurare în care a surprins şi 

accidentat pe victima B.M., care a decedat şi în contextul în care inculpatul B.A. putea evita 

producerea accidentului dacă s-ar fi deplasat cu o viteză de cel mult 79 km/h-viteza de 

deplasare a inculpatului fiind de 97,5km/h, iar victima B.M. putea preveni producerea 

accidentului dacă nu ar fi traversat prin loc nepermis şi fără asigurare,concluzii rezultate din 

raportul de expertiză criminalistică nr.165/22.09.2017 realizat de Ministerul Justiţiei - 

Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi.  

 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi şi, datorită noilor dispoziţii legale 

intrate în vigoare la data de 01.02.2014, instanţa a aplicat regulile de procedură prevăzute în 

noul cod, şi anume:dispoziţiile art.342-348 Cod procedură penală privind procedura camerei 

preliminare în cuprinsul căreia instanţa a pronunţat încheierea de cameră preliminară în data 

de 14.03.2018-filele 69-71 dosar cameră preliminară nr. 113/245/2018/a1-prin care a fost 

constatată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor în cursul 

urmăririi penale şi a fost stabilit prim termen de judecată în data de 03.05.2018 şi disp.art.371-

390 Cod Procedură Penală privind procedura desfăşurării judecării cauzelor constînd în 

aducerea la cunoştinţă a învinuirii,procedura în cazul recunoaşterii învinuirii,audierea 

inculpatului,a părţii vătămate,a martorilor,prezentarea mijloacelor de probă,schimbarea 

încadrării juridice şi terminarea cercetării judecătoreşti, şi de asemenea s-a raportat la 

prevederile art. 6 din CEDO ce garantează dreptul la un proces echitabil,în virtutea respectării 

principiilor prevăzute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.(conform căruia „orice 
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persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil,în mod public şi într-un termen rezonabil a 

cauzei sale,de către o instanţă independentă şi imparţială,instituită de lege,care va hotărî 

asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Orice persoană 

acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată pînă ce vinovăţia va fi legal stabilită.”). 

În cursul cercetării judecătoreşti la termenul de judecată din data de 03.05.2018  

inculpatul B.A, asistat de apărător ales - Av.M.N., a precizat că doreşte să recunoască 

săvîrşirea faptei,sens în care instanţa a luat declaraţie inculpatului în care acesta a precizat că 

doreşte să se prevaleze de procedura recunoaşterii învinuirii,respectiv recunoaşte săvîrşirea 

faptei aşa cum este descrisă în actul de sesizare,doreşte ca judecata sa să aibă loc pe baza 

probelor administrate în cursul urmăririi penale şi este de acord să presteze o muncă 

neremunerată în folosul comunităţii-fila 27 dosar cercetare judecătorească. Instanţa a pus în 

discuţie această solicitare a inculpatului,care în baza disp.art.374 aln. 4 cu referire la art.375 

aln. 1 Cod procedură penală a fost admisă,apreciind că în cauză este aplicabilă procedura 

recunoaşterii învinuirii reţinută în favoarea inculpatului B.A, nefiind necesară detalierea 

actului infracţional raportat la materialul de urmărire penală.În acest context inculpatul a 

solicitat proba cu acte în circumstanţiere,probă admisă de instanţă. 

În cursul procedurii de cameră preliminară părţile civile-PPM-fiica victimei,B.G. -fiul 

victimei,B.C. -fratele victimei şi B.I. -fratele victimei au depus o serie de acte însoţite de 

împuternicire avocaţială-AV. F.L. -prin care au arătat că solicită introducerea în cauză a părţii 

responsabile civilmente-asigurător RCA S.C. E ASIGURARE S.A-Bucureşti,obţinerea de 

despăgubiri civile de la aceasta după cum urmează: 

-pentru PPM-fiica victimei despăgubiri morale în cuantum de 100.000 EURO-

echivalent în lei la cursul de schimb al BNR la data producerii accidentului avînd în vedere 

suferinţa profundă determinată de pierderea mamei într-un accident rutier şi despăgubiri 

materiale în cuantum de 10.000 EURO- echivalent în lei la cursul de schimb al BNR la data 

producerii accidentului-ocazionate de înmormîntarea victimei şi parastasele,pomenirile 

ulterioare,cf.art.1392 Cod Civil. 

-pentru B.G. -fiul victimei despăgubiri morale în cuantum de 100.000 EURO- 

echivalent în lei la cursul de schimb al BNR la data producerii accidentului pentru suferinţa 

profundă pricinuită de pierderea mamei la o vîrstă fragedă într-un accident rutier. 

-pentru B.C.  şi B.I. -fraţii victimei despăgubiri morale în cuantum de 50.000 EURO- 

echivalent în lei la cursul de schimb al BNR la data producerii accidentului pentru întreg 

ansamblul de suferinţe pricinuite de pierderea unui membru de familie deosebit de important 

al acestora-sora lor.Aceste sume s-au solicitat actualizate la dobînda legală din momentul 

producerii accidentului şi pînă la momentul plăţii,actualizate cu rata inflaţiei de la data 

producerii accidentului şi pînă la plata efectivă a indemnizaţiei şi obligarea la plata 

cheltuielilor judiciare.Pentru victime s-a solicitat audierea numitei CLNşi depunerea mai 

multor acte-o parte dintre acestea fiind depuse şi în procedura de cameră preliminară-probe 

care au fost admise. 

Şi pentru partea responsabilă civilmente  S.C. E ASIGURARE S.A-Bucureşti s-a 

solicitat depunerea mai multor înscrisuri la dosar,solicitare admisă cf.art.100 alin. 1 şi alin. 3 

Cod Procedură Penală. 
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Faţă de acest aspect legal,instanţa s-a raportat  la probatoriul administrat în cursul 

procesului penal constând în: proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşe foto,buletin 

analiză alcoolemie, buletin examinare clinică şi proces-verbal de prelevare,raport de necropsie 

medico-legală,declaraţie martor CLN,raport de expertiză criminalistică a accidentului de trafic 

rutier,declaraţii inculpat B.A, acte depuse de inculpat,părţile vătămate şi partea responsabilă 

civilmente,iar situaţia de fapt reţinută de instanţă constă în aceea că în ziua de 26.10.2015, 

inculpatul B.A  se deplasa pe DN 24, în direcţia Vaslui - Iaşi, la volanul autoutilitarei marca 

Peugeot Boxer înmatriculată cu numărul B- XX-ZZZ.  

În jurul orei 13:30, în timp ce rula pe raza localităţii P., com. Schitu Duca, imediat 

după o curbă la dreapta şi un marcaj pietonal, în zona km 165+80 m, conducătorul auto a 

observat o persoană care se angajase în traversarea drumului, de la stânga la dreapta, prin loc 

nepermis. Inculpatul a declarat că respectiva persoană a avut o conduită ezitantă şi cu toate că 

se uita spre autoutilitara care se apropia, s-a angajat în traversare.  

Conducătorul auto a acţionat energic sistemul de frânare însă spaţiul de oprire avut la 

dispoziţie, raportat la viteza de deplasare nu i-au permis evitarea impactului. Astfel partea 

frontală mediană a auto Peugeot a lovit victima, identificată în persoana numitei B.M., în acel 

moment autovehiculul aflându-se în plin proces de frânare. Corpul victimei a fost basculat pe 

capota motorului, capul ajungând în parbriz şi fisurându-l. În momentele imediat următoare 

numita B.M. a primit energie cinetică fiind proiectată către înainte şi căzând pe carosabil în 

faţa autoutilitarei care, în urma procesului de frânare, s-a oprit în locul şi poziţia în care a fost 

identificată cu ocazia cercetării la faţa locului. În urma producerii accidentului numita B.M.  a 

suferit traumatisme care, în data de 29.10.2015, au condus la deces. 

 Sectorul de drum pe care a avut loc accidentul este în aliniament, situat după o curbă 

la dreapta, potrivit direcţiei de deplasare Vaslui – Iaşi, carosabilul asfaltat, având o lăţime 

totală de 8,7 m. Circulaţia se desfăşoară în două sensuri, existând câte o bandă pe sens, cu 

lăţimea de 3,5 m fiecare şi acostament cu lăţimea de 1,4 m – în dreapta, 0,3 m – în stânga, 

marcajul median fiind continuu. La data şi ora producerii accidentului carosabilul era uscat, 

vizibilitatea fiind specifică traficului pe timp de zi. Atât conducătorul auto cât şi victima, nu 

se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.  

 Conform concluziilor raportului medico-legal de necropsie nr.8548 din 14.12.2015 

realizat de IML-Iaşi rezultă faptul că „moartea numitei B.M.  a fost violentă, datorându-se 

şocului hemoragic consecinţa unui politraumatism obiectivat prin: 

- traumatism cranio-cerebral cu lamă de sânge coagulat subdural, hemoragie 

subarahnoidiană, hematom intracerebral, contuzie cerebrală, contuzie şi dilacerare de corp 

calos, contuzie pontină şi inundaţie ventriculară; 

- traumatism toracic cu fracturi costale drepte, hemotorax drept; 

- traumatism abdominal cu hematom retroperitoneal şi perirenal drept, dilacerare 

hepatică şi ruptură renală; 

- traumatism al membrului superior cu fractură de diafiză humerală dreaptă; 

- traumatism de bazin cu fractură de ram iliopubian stâng. Aspectul şi topografia 

leziunilor pledează pentru producerea lor printr-un mecanism complex de lovire-proiectare, 

victima aflându-se în mers, în condiţiile unui accident rutier. Între leziunile constatate şi deces 

există legătură de cauzalitate directă necondiţionată. Decesul datează din 29.10.2015.” 
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 În cauză a fost efectuată o expertiză criminalistică a accidentului de trafic rutier de 

către experţi din cadrul Laboratorului Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi, iar din 

raportul de expertiză nr. 165/22.09.2017 rezultă faptul că: 

 - „Dinamica producerii accidentului este cea prezentată mai sus; 

 -  Viteza iniţială a autoutilitarei marca Peugeot Boxer înmatriculată cu numărul B- 

XX-ZZZ a fost Va = cca 97,5 km/h, iar viteza de impact cu victima a fost de Vimp = cca 56 

km/h;  

 - În condiţiile date numitul B.A. nu putea evita producerea accidentului întrucât 

spaţiul disponibil de oprire de 50 m nu i-a permis oprirea autoutilitarei de la viteza de 97,5 

km/h. 

 Susnumitul putea evita lovirea pietonului dacă s-ar fi deplasat cu o viteză de cel mult 

79 km/h, rezultând că la valorile de 50 km/h – valoarea vitezei maxim legale pe raza localităţii 

P. sau de 30 km/h – valoare impusă de existenţa indicatoarelor „Atenţie copii” şi „Curbă 

deosebit de periculoasă”, accidentul putea fi evitat. 

Numita B.M. putea preveni accidentarea sa dacă nu ar fi traversat prin loc nepermis şi 

fără asigurare. 

Cauza producerii accidentului a constituit-o angajarea în traversare a numitei B.M. 

prin loc nepermis şi fără asigurare în condiţiile în care numitul B.A. se deplasa cu o viteză a 

cărei valoare era mult peste limita impusă pe sectorul de drum respectiv.”  

 

Fiind evidenţiate trăsăturile esenţiale ale infracţiunii aşa cum sunt acestea definite de 

art.15 alin. 1 Cod Penal, respectiv faptă prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie 

(definită de art. 16 alin. 4 lit. b Cod penal, în speţă instanţa a reţinut existenţa culpei fără 

prevedere,respectiv inculpatul  nu prevedere rezultatul faptei dale,deşi trebuia şi putea să-l 

prevadă),nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o, instanţa a reţinut în sarcina 

inculpatului B.A. aceea că la data de 26.10.2015, jurul orelor 13:30, a condus autoutilitara 

marca Peugeot Boxer înmatriculată cu numărul B- XX-ZZZ, pe raza localităţii P., com. Schitu 

Duca jud. Iaşi, împrejurare în care a surprins şi accidentat pe victima B.M., care a decedat şi 

în contextul în care inculpatul B.A. putea evita producerea accidentului dacă s-ar fi deplasat 

cu o viteză de cel mult 79 km/h - viteza de deplasare a inculpatului fiind de 97,5 km/h, iar 

victima -B.M. - putea preveni producerea accidentului dacă nu ar fi traversat prin loc 

nepermis şi fără asigurare, concluzii rezultate din raportul de expertiză criminalistică nr. 

165/22.09.2017 realizat de Ministerul Justiţiei - Laboratorul Interjudeţean de Expertize 

Criminalistice Iaşi, fiind realizată astfel infracţiunea de „ucidere din culpă”, faptă prevăzută şi 

pedepsită de art. 192 alin. 2 Cod Penal. 

Astfel se va condamna inculpatul B.A. la o pedeapsă legală prevăzută în limitele 

textului de incriminare, avîndu-se în vedere dispoziţiile art.74 Cod Penal ce stabilesc criteriile 

generale de individualizare a pedepsei, şi anume: împrejurările şi modul de comitere a 

infracţiunii,precum şi mijloacele folosite,starea de pericol creată pentru valoarea 

ocrotită,natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul 

săvîrşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie 

antecedente penale ale infractorului, conduita după săvîrşirea infracţiunii şi în cursul 

procesului penal,nivelul de educaţie, vîrsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială. De 

asemenea, raportat la condiţiile concrete de derulare a evenimentului rutier,eveniment în care 
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au fost implicaţi inculpatul şi victima,fiecare dintre aceştia nerespectînd normele rutiere în 

egală măsură-inculpatul nu conducea autoturismul cu o viteză care să-i permită evitarea unui 

accident pe un sector de drum ce impunea o limitare de viteză,iar victima s-a angajat în 

traversarea drumului prin loc nepermis şi fără a se asigura-instanţa a reţinut în sarcina celor 

două părţi un grad de culpă în producerea evenimentului rutier de 50% pentru inculpat şi 50% 

pentru victimă. 

Astfel limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea realizată de inculpat 

se reduc cu jumătate, de la 2-7 ani la 1-3,6 ani, iar reducerea cu o treime a acestor limite 

datorată reţinerii procedurii recunoaşterii vinovăţiei au determinat aplicarea unei pedepse de 1 

an şi 10 luni închisoare pentru inculpatul B.A., pedeapsă care se va executa în regimul 

suspendării sub supraveghere. Alături de aceasta se vor interzice şi exercitarea unor drepturi 

pe o perioadă de 2 ani. 

S-a optat pentru această modalitate de executare a pedepsei având în vedere lipsa 

antecedentelor penale pentru inculpat şi atitudinea adoptată de acesta prin accesarea 

procedurii recunoaşterii vinovăţiei,procedură care a dus la scurtarea procesului penal. 

În baza art. 68 alin. 1 lit. b Cod Penal pedepsele complementare aplicate inculpatului 

se vor executa de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 

 

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod Penal se va oblig inculpatul ca, pe durata termenului de 

supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iași, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale 

de existenţă. 

În baza disp. art. 93 alin. 2 Cod Penal se va impune inculpatului B.A. să respecte 

obligaţia constând în a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instanţei. 

În baza art. 93 alin. 3 Cod Penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul 

va presta timp de 60 zile lucrătoare muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul 

Primăriei Comunei H., jud. Iaşi sau în cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară – Căminul de 

bătrâni „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, în condiţiile stabilite de instanţă, afară de cazul în 

care, din cauza stării de sănătate,nu poate presta această muncă. 

În temeiul art. 404 alin. 2 Cod Procedură Penală se va atrage atenţia inculpatului B.A. 

asupra dispozițiilor art. 96 Cod Penal privind revocarea suspendarea executării pedepsei sub 

supraveghere în caz de nerespectare a măsurilor impuse, a neîndeplinirii obligaţiilor civile ori 

a săvârşirii de noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere. 

Cu privire la pretenţiile civile solicitate de părţile civile instanţa face următoarele 

precizări: 

- cu privire la daunele materiale martora audiată CLN a precizat că părţile civile sunt 

persoane care nu au avut nici o disponibilitate financiară pentru a achita toate cheltuielile ce 

au fost făcute cu ocazia înmormântării şi a praznicelor, martora achitând toate aceste 

cheltuieli din propriile economii. Singura sumă neachitată de martoră a fost cea impusă de 

transportul victimei de la morga spitalului la domiciliu,transport realizat de o firmă de pompe 
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funebre,martora neconstituindu-se parte civilă în prezenta cauză pentru a obţine restituirea 

sumelor cheltuite cu ocazia acestei înmormîntări, putînd eventual obţine acest beneficiu prin 

promovarea unei acţiuni civile ulterioare rămînerii definitive a prezentei hotărîri judecătoreşti. 

Inculpatul a ajutat financiar cu suma de 1000 lei, iar victima nu a avut pensie,muncind 

ocazional,context în care nici Primăria nu a avut baza legală pentru a-i acorda ajutorul de 

înmormîntare. Deoarece doar partea civilă PPM a fost singura care a solicitat daune 

materiale,iar martora audiată şi actele depuse de părţi atît în faza camerei preliminare, cît şi a 

cercetării judecătoreşti nu au dovedit ca Pruteanu să fi realizat vreo cheltuială cu ocazia 

acestui eveniment instanţa va respinge cererea formulată. 

- cu privire la daunele morale solicitate trebuie în primul rînd făcută precizarea că 

acestea se vor reduce la jumătate prin reţinerea unui grad de culpă de 50% în sarcina 

victimei,respectiv pentru PPM - fiica victimei despăgubiri morale în cuantum de 50.000 

EURO, - pentru B.G. - fiul victimei despăgubiri morale în cuantum de 50.000 EURO şi pentru 

B.C. şi B.I. - fraţii victimei despăgubiri morale în cuantum de 25.000 EURO. 

Cu privire la daunele morale solicitate, instanţa constată că, deşi cuantificarea 

prejudiciului moral nu este supusă unor criterii legale de determinare, jurisprudenţa a stabilit 

câteva criterii de apreciere: 

- criterii referitoare la consecinţele negative suferite de cei în cauză, în plan fizic, 

psihic şi afectiv, 

- criterii referitoare la importanţa valorilor lezate, măsura în care acestea au fost lezate. 

De asemenea, toate aceste criterii se subordonează conotaţiei aprecierii rezonabile, pe 

o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs. În materia daunelor 

morale, principiul reparării integrale a prejudiciului nu poate avea decât un caracter 

aproximativ, fapt explicabil în raport de natura neeconomică a respectivelor daune, imposibil 

de a fi echivalate băneşte. În schimb, se poate acorda victimei o sumă de bani cu caracter 

compensatoriu, tinzând la oferirea unui echivalent care, prin excelenţă, poate fi o sumă de 

bani - de aceea ce trebuie evaluat, în realitate, este despăgubirea care vine să compenseze 

prejudiciul, nu prejudiciul ca atare. 

Astfel, consecinţele negative suferite de părţile civile, în plan psihic şi afectiv, prin 

pierderea mamei, respectiv a surorii, sunt extrem de dificil de cuantificat, fiind de netăgăduit 

(şi notorie) suferinţa provocată de o astfel de pierdere. Mai mult, valoarea socială lezată este 

reprezentată de dreptul la viaţă, valoare fundamentală garantată de art. 21 alin. 1 din 

Constituţia României şi protejat prin lege, conform art. 2 alin. 1 din Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului. Statuând în echitate, instanţa apreciază că suma de câte 20.000 EURO, 

respectiv 10.500 EURO reprezentând daune morale,apare ca fiind rezonabilă şi justificată, 

sume ce vor fi achitate de partea responsabilă civilmente şi care vor fi actualizate cu rata 

inflaţiei la care se va adăuga dobînda legală de la data producerii prejudiciului - 26.10.2015 - 

până la achitarea prejudiciului. 

În baza art. 272, art. 276 alin. 1 şi alin. 4 Cod Procedură Penală se va obliga partea 

responsabilă civilmente S.C. E ASIGURARE S.A. la plata sumei de 3000  lei reprezentând 

cheltuieli judiciare făcute de părţile civile, respectiv onorariu apărător ales. 

În baza art. 272, art. 274 alin. 1 și alin. 3 Cod procedură penală se va obliga partea 

responsabilă civilmente S.C. E ASIGURARE S.A. la plata sumei de 1500 lei reprezentând 

cheltuieli judiciare avansate de stat.” 

http://legeaz.net/constitutia-romaniei/
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Împotriva sentinţei penale nr. 1986 din data de 29.06.2018, pronunţată de Judecătoria 

Iaşi, au formulat apel Parchetul de  pe lângă Judecătoria Iaşi, inculpatul B.A, părţile civile 

PPM, B.G., B.C., B.I. şi parte responsabilă civilmente SC E ROMANIA ASIGURARE 

REASIGURARE SA. 

1. Ministerul Public a promovat calea de atac împotriva hotărârii pronunţate de 

Judecătoria Iaşi, apreciind  soluţia dispusă în cauză ca  fiind  nelegală şi netemeinică. 

Se relevă în motivele scrise că potrivit disp. art. 7, din Legea nr. 76/2008, „prelevarea 

probelor biologice de la persoanele condamnate definitiv la pedeapsa închisorii pentru 

săvârşirea infracţiunilor prevăzute în anexă este dispusă de instanţa de judecată, prin hotărârea 

de condamnare", infracţiunea de „tâlhărie", fiind prevăzută în anexă. Dispoziţia menţionată 

având caracter imperativ, atât raportat la modalitatea de reglementare normativă („prelevarea 

... este dispusă de instanţă"), cât şi raportat la scopul şi raţiunea legii, art. 1, alin. (1), din 

Legea nr. 76/2008, care prevede expres că aceasta "are drept scop constituirea Sistemului 

Naţional de Date Genetice Judiciare, pentru prevenirea şi combaterea unor categorii de 

infracţiuni prin care se aduc atingeri grave drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei, în special dreptului la viaţă şi la integritate fizică şi psihică". 

În vederea realizării acestei baze naţionale de date, art. 3, din Legea nr. 76/2008, 

stabileşte infracţiunile pentru care pot fi prelevate probe biologice (cele prevăzute în anexa 

legii), iar în art. 4 sunt indicate categoriile de persoane de la care pot fi prelevate asemenea 

probe, respectiv: 

,,a) suspecţi - persoanele despre care există date şi informaţii că ar putea fi autori, 

instigatori sau complici ai infracţiunilor cuprinse în anexă; 

b) persoane condamnate definitiv la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea 

infracţiunilor cuprinse în anexă. (...)". 

Astfel, apreciază parchetul că, raportat la scopul şi raţiunea legii, în considerarea 

prevenirii şi combaterii unor categorii de infracţiuni care aduc atingere gravă drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale persoanei, în special dreptului la integritatea fizică şi psihică, 

astfel cum acesta este prevăzut de lege, dispoziţia menţionată este incidenţă în prezenta cauză. 

Prin urmare, prelevarea de probe biologice se impune a fi dispusă în cazul comiterii 

unor infracţiuni grave, examenul critic al elementelor factuale ale cauzei, privite prin prisma 

criteriilor privind circumstanţele concrete ale comiterii faptei, gravitatea acesteia, persoana 

inculpatului şi modul de raportare a acestora la valorile sociale protejate prin incriminarea 

faptei, impune concluzia necesităţii aplicării măsurii privind prelevarea probelor biologice de 

la inculpaţi, în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice 

Judiciare (S.N.D.G.J.). 

Raportat la faptul că accidentul rutier s-a soldat cu decesul unei persoane, chiar dacă în 

sarcina inculpatului s-a reţinut doar o culpă în proporţie de 50%, în producerea acestuia, se 

consideră că pedeapsa aplicată de către instanţa de judecată este una mică. Totodată se susţine  

că scopul pedepsei nu poate fi atins, iar funcţia acesteia în ceea ce priveşte prevenţia nu este 

realizată prin aplicarea unei pedepse atât de mici. 

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 408 alin. 1 Cod procedură 

penală, art. 409 alin. 1 lit. a şi art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, s-a solicitat 

admiterea apelului şi desfiinţarea sentinţei în parte, în latură penală, în sensul de a se dispune 

prelevarea probelor biologice de la inculpatul B.A., în vederea introducerii profilului genetic în 
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Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare (S.N.D.G.J.) şi majorarea pedepsei aplicate 

inculpatului. 

 

2. Inculpatul B.A. a formulat apel, solicitând, în temeiul dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. 

a) din Codul de procedura penala, admiterea căii de atac şi constatarea netemeiniciei  hotărârii 

apelate sub aspectul reţinerii în sarcina sa a unei culpe de 50% în producerea accidentului 

rutier, să se diminueze procentul de culpa reţinut în sarcina sa la 25% şi sa reducă pedeapsa 

principala la minimul posibil, de un an şi 4 luni, ca urmare a acestui fapt. 

Apelantul a apreciat că victima a avut o culpă mai mare în producerea accidentului, 

având în vedere că a traversat prin loc nepermis, în condiţiile în care la 50 m de locul 

accidentului se afla o trecere de pietoni. 

De asemenea, inculpatul apelant a solicitat să se ţină cont de  faptul că nu este 

cunoscut cu antecedente  penale, are  un  loc de  muncă şi  are  în  întreţinere doi  copii  

minori. 

Nu în ultimul rând, apelantul a solicitat, în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din 

Codul penal, reducerea  duratei pentru care au fost aplicate pedepsele complementare, 

respectiv de la 2 ani la l an, considerând  că, raportat la circumstanţele reale si personale, 

îngrădirea acestor drepturi pentru o perioada de 2 ani este prea mare. 

 

3. Părţile civile au formulat apel criticând sentinţa primei instanţe sub aspecte de  

temeinicie  şi legalitate. 

Sub  un  prim aspect, s-a  solicitat reţinerea unui grad al culpei mai mare în sarcina  

inculpatului, respectiv un grad de 60%, faţă de  cel reţinut de  instanţa de fond (40%). 

În susţinerea acestui capăt de cerere s-a  făcut referire  la  mai multe  dispoziţii legale, 

respectiv: 

- Art. 35 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, republicată, conform cărora participanţii la 

trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să 

nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii 

proprietăţii publice ori private "; 

- Art. 48 din OUG nr. 195/2002, republicată, conform căruia '''conducătorul de vehicul 

trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, 

astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă;  

- Art. 121 alin. 1 din Regulamentul de aplicare al OUG nr. 195/2002, republicată, 

conform căruia" Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe 

sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, 

precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare". 

În completarea acestor  dispoziţii legale, petenţii au  solicitat coroborarea cu 

menţiunile consemnate de către expertul OS în Raportul de Expertiză efectuat de către LIEC 

IASI: „Numitul B.A  putea evita lovirea pietonului dacă s-ar fi deplasat cu o viteza de cel 

mult 79 km/oră rezultând că valorile de 50 km/oră - valoarea vitezei maxim legale pe raza 

localităţii P. sau 30 km/oră - valoarea impusă de existenţa indicatoarelor „Atenţie copii" şi 

„Curba deosebit de periculoasă" erau aplicabile pentru sectorul de drum pe care avut loc 

evenimentul rutier, accidentul putând astfel să fie evitat, în continuarea celor susţinute, deşi 

nu se poate stabili cu certitudine care ar fi fost deznodământul accidentului rutier, se poate 
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admite că în cazul în care conducătorul ar fi circulat cu viteza inferioara celei cu care se 

deplasa, chiar dacă nu putea evita producerea impactului, impactul nu ar fi fost atât de 

puternic, leziunile produse victimei ar fi avut în mod clar o altă intensitate si o altă natură, 

existând posibilitatea ca victima să fi putut supravieţui.” 

Cât priveşte pretenţiile solicitate cu titlu de despăgubiri nepatrimoniale s-a arătat că 

acestea derivă dintr-un contract de asigurare şi din limite prevăzute de dispoziţii legale, iar 

probatoriul administrat a fost de natură a demonstra producerea riscului asigurat şi 

consecinţele acestuia, rezultând fără echivoc că asigurătorul, în calitate de parte responsabilă 

civilmente, conform art. 86 C.proc.pen., trebuie să indemnizeze persoanele păgubite. S-a 

arătat că moartea fulgerătoare a mamei, respectiv a surorii, a afectat profund părţile civile, 

lăsând un gol şi o tristeţe ce vor persista până în ultima clipă a vieţii lor, întrucât era o femeie 

în floarea vieţii, care avea o familie (avea doi copii, fraţi) şi o viaţă de trăit înainte. Victima 

locuia cu fiul şi se gospodărea împreună cu fraţii, toate aceste aspecte relevând caracterul de 

stabilitate ale unei familii. 

Totodată se mai menţionează în motivele de apel că s-a produs un prejudiciu afectiv 

puternic în sarcina părţilor civile, dispariţia victimei cauzând un dezechilibru fundamental în 

desfăşurarea normală a vieţii lor, fiind afectate în mod ireversibil relaţiile strânse de afecţiune 

dintre membrii familii. 

Făcându-se referire la practica judiciară şi doctrină, apreciază părţile civile că prin 

acordarea de daune nepatrimoniale se urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor persoanelor care au 

trecut printr-o grea încercare şi au pierdut o persoană foarte dragă, pentru a-şi îndepărta 

gândul de la dureroasa pierdere şi rănile sufleteşti ce au rezultat, în încercarea de a ameliora 

suferinţa cauzată, iar sumele acordate de către instanţă cu titlu de daune nepatrimoniale 

trebuie să reflecte pe deplin urmările produse în sufletul părţilor civile, care au rămas definitiv 

fără mamă, respectiv fără soră. 

Totodată s-a susţinut că dispariţia  victimei a afectat semnificativ şi ireversibil 

existenţa părţilor civile sub aspect psiho-afectiv, iar perspectiva necesităţii de a face faţă unor 

obligaţii sociale şi a unor sarcini administrative pentru care nu erau pregătiţi, lipsa ajutorului 

financiar pe care l-ar fi primit de la victimă, sprijinul moral al acesteia faţă de membrii 

familiei sale - toate acestea duc la concluzia că pretenţiile de natură morală ale acestor părţi 

civile sunt juste. 

În continuare s-a mai menţionat că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a arătat faptul că 

„Privitor la proba prejudiciului moral (nepatrimonial), dovada faptei ilicite este suficientă, 

prejudiciul şi raportul de cauzalitate urmând a fi prezumate, iar instanţele vor deduce 

producerea prejudiciului moral (nepatrimonial) din simpla existenţă a faptei ilicite de natură 

să producă un asemenea prejudiciu şi a împrejurărilor în care a fost săvârşită."  

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

şi o doză de aproximare, însă instanţa trebuie să stabilească un anumit echilibru între 

prejudiciul moral suferit, care nu va putea fi înlăturat în totalitate şi despăgubirile acordate în 

măsura în care să permită celui prejudiciat anumite avantaje care să atenueze suferinţele 

morale, fără a se ajunge însă în situaţia îmbogăţirii fără just temei (Decizia 6330/2011, Secţia 

civilă a ICCJ). 

Astfel, apreciază părţile civile că cererea privind acordarea de daune nepatrimoniale 

trebuie raportată la dispoziţiile art. 1391 alin.(2) C.civ. căci, evaluarea întinderii prejudiciului 
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nepatrimonial trebuie să aibă în vedere despăgubiri într-un cuantum care să reprezinte o 

satisfacţie rezonabilă şi proporţională, pentru a oferi o satisfacţie, o uşurare, pentru suferinţele 

îndurate, întrucât repararea daunelor morale este şi trebuie să fie înţeleasa într-un sens mai 

larg, nu atât ca o compensare materială, care fizic nici nu este posibil, ci ca un complex de 

măsuri nepatrimoniale şi patrimoniale", aşa cum a statuat Înalta Curte de Casaţie si Justiţie 

prin Decizia nr. 1067/2015 in Dosarul nr. 249/1/2014. 

Astfel, având în vedere împrejurările decesului, relaţia interpersonală strânsa dintre 

victimă şi părţi, vârsta victimei în strânsă corelaţie cu gradul de previzibilitate al decesului, 

reacţiile emoţionale similare ale oricărei alte persoane care şi-a pierdut mama sau o singura 

soră, apreciază că majorarea daunelor nepatrimoniale este proporţională cu gradul de suferinţă 

trăită de părţi, fără a constitui în acelaşi timp o îmbogăţire fără justă cauză a acestora. 

Referitor la pretenţiile cu titlu de daune patrimoniale, suma solicitată, în opinia părţilor 

civile, reprezintă prejudiciul  de ordin material suferit, constând în înmormântare, parastase la 

90 zile. 40 de zile, 6 luni, 1 an, 2 ani şi în continuare până la 7 ani (fiind de notorietate că un 

parastas şi toate cheltuielile ce ţin de realizarea acestuia sunt în cuantum de cel puţin 7000 

lei), rudele victimei respectând întru totul ritualurile creştin ortodoxe, dar şi de prejudiciul 

viitor conf. art. 1385 alin.(2) C.civ: „Se vor putea acorda despăgubiri şi pentru un prejudiciu 

viitor dacă producerea lui este neîndoielnică”, întrucât este neîndoielnic că aceste parastase si 

pomeniri anuale se vor săvârşi în virtutea tradiţiilor ortodoxe. 

Astfel, apreciază părţile civile că suma de 10.000 euro are un caracter real, cert şi 

neîndoielnic, iar cu toate că partea responsabilă civilmente, prin apărător, a invocat lipsa unor 

înscrisuri justificative, apreciază că în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 26 alin. 1 din 

Ordinul CSA aplicabil, conform căruia pretențiile persoanelor prejudiciate pot fi dovedite 

"prin orice mijloc de probă", dar şi dispoziţiile art. 309 alin. 4 C.proc.civ. care reglementează 

admisibilitatea probei testimoniale în ipoteza imposibilităţii morale de întocmire a unui 

înscris, imposibilitatea fiind dedusă din starea psihică în care s-au găsit părţile civile după 

accident. Consideră apelanţii că pentru cheltuielile efectuate nu se poate impune părţilor să 

depună înscrisuri pentru fiecare sumă avansată în parte, raportat la locul suferit de producerea 

evenimentului rutier şi de decesul victimei, fiind un caz de imposibilitate de constituire de 

acte. 

Referitor la actualizarea sumelor precum şi indexarea la rata indicelui de inflaţie, 

întrucât au temeiuri de drept si scopuri diferite, părţile civile apreciază  aceste capete de cerere 

ca fiind întemeiate. Principiul reparării integrale a prejudiciului suferit de părţile civile, ca 

efect al neîndeplinirii obligaţiei de plată, impune remedierea tuturor elementelor constitutive 

ale prejudiciului, prin acordarea beneficiului de care au fost lipsite (lucrum cessans) respectiv 

daune interese moratorii, sub forma dobânzii legale, sumele acordate cu titlu de despăgubiri 

patrimoniale si nepatrimoniale impunându-se a fi actualizate si cu indicele de inflaţie, pentru a 

menţine valoarea reală a obligaţiei monetare la data efectuării plății. 

Cum despăgubirile se acordă de către partea responsabilă civilmente pentru sumele pe 

care autorul accidentului (în speţă conducător al autoturismului asigurat) este obligat să le 

plătească cu titlu de dezdăunare (art. 50 alin. 1 coroborat cu art. 51 alin. 1 din Legea nr. 

136/1995 cu modificările și completările ulterioare) şi cum dreptul la repararea prejudiciului 

delictual se naşte din ziua cauzării acestuia chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat 

imediat, apreciază apelanţii că dobânda legală se impune a fi calculată începând cu ziua 
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accidentului - 26.10.2015 - până la data plătii debitului indexat – art. 74 alin. 1 din Normele 

puse în aplicare prin Ordinul CSA nr. 23/2014. 

Nu în ultimul rând, s-a solicitat şi obligarea asigurătorului la plata cheltuielilor 

judiciare efectuate de părţile civile în faţa instanţei de apel (potrivit dispoziţiilor art. 49, 50 din 

Legea nr. 136/1995 şi în temeiul art. 451 - 453 Cod procedură civilă, art. 49-50 din Legea nr. 

136/1995, art. 26 alin. (1) lit. „d" din Norma ASF CSA nr. 23/2014. 

Astfel, pentru  considerentele expuse, s-a solicitat: 

- Reanalizarea probatoriului administrat în cauză în vederea reţinerii unei culpe într-o 

proporţie mai mare în sarcina inculpatului B.A. în săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă 

pentru care a fost trimis in judecată, respectiv 60% şi nu 50% cum a fost stabilit prin hotărârea 

instanţei de fond; 

- Majorarea despăgubirilor nepatrimoniale şi acordarea de despăgubiri patrimoniale 

părţilor civile pentru repararea prejudiciului suferit; 

- Actualizarea sumelor la dobânda de referinţă BNR şi la rata indicelui de inflaţie de la 

data producerii accidentului până la data plăţii efective; 

- Obligarea părţii responsabile civilmente la plata cheltuielilor judiciare suportate de 

părţile civile în faţa instanţei de apel (art. 49, 50 din Legea nr. 136/1995 coroborate cu disp. 

art. 26 alin. 1 lit. „d" din Ordinul CSA nr. 5/2010). 

 

4. Partea  responsabilă  civilmente  a formulat  apel împotriva  hotărârii pronunţare de 

Judecătoria Iaşi, apreciind  soluţia  dispusă în cauză ca  fiind netemeinică şi  nelegală. 

Astfel,  s-a susţinut că  prin  motivele de  apel  părţile  civile  au  solicitat plata unor 

sume exorbitante, disproporţionate, nedovedite într-o proporţie covârşitoare şi care daca s-ar 

fi solicitat pe cale separata, unde ar fi trebuit sa fie obligaţi sa plătească taxa de timbru, cu 

siguranţa nu le-ar mai fi solicitat în asemenea cuantumuri. Doar pentru faptul ca sunt scutiţi 

de taxa de timbru şi că se solicita exclusiv de la un asigurător RCA, face ca părţile civile sa 

poată solicita asemenea sume exagerate, având în vedere şi culpa comuna şi gradul de culpa 

vădit mai mare în sarcina victimei. 

Pentru aceste motive s-a solicitat reaprecierea daunelor morale prin acordarea unor 

sume rezonabile care sa nu conducă părțile la o îmbogăţire fără just temei. 

Se mai arată că prima instanţa a stabilit în mod greşit o culpa de numai 50 % în sarcina 

victimei, deși în baza probatoriului administrat şi depus la dosarul cauzei, respectiv din 

raportul de expertiza criminalistică efectuat de OS cu nr. 165/ 22.009.2017 reiese că, cauza 

producerii accidentului a constituit-o traversarea victimei prin loc nepermis şi fără sa se 

asigure în mod temeinic. Rezulta aşadar, că starea de pericol sau cauza determinantă a 

accidentului rutier a fost creata de victimă prin angajarea intempestiva în traversarea drumului 

prin loc nepermis, fără sa se asigure, conduce singura la stabilirea unei legături de cauzalitate 

cu impactul final, respectiv cu vătămarea şi ulterior cu decesul acesteia. 

Totodată se mai susţine în  motivele de apel că nu face parte din aceasta cauzalitate 

depăşirea vitezei legale de către asigurat, întrucât acesta nu putea şi nu trebuia sa prevadă 

faptul ca victima urma sa aibă o conduită imprevizibila la acel moment. De altminteri, nu 

orice contravenţie rutiera creează o legătura de cauzalitate in producerea unui accident de 

circulaţie. 
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Prin urmare, consideră apelanta că starea de pericol a fost data de victimă prin 

acceptarea riscului de a fi vătămata într-un potenţial accident, prin nerespectarea disp. art. 72 

alin.(2), (3) si (4) din OUG 195/2002 si ale art. 167 alin.(l) lit. d) din HG 1391/2006. 

De altfel prin comportamentul sau, victima B.M. a încălcat prevederile art. 35 din 

OUG 195/2002: „participanţii ia trafic trebuie sa aibă un comportament care sa nu afecteze 

fluenta si siguranţa circulaţiei, sa nu pună in pericol viața si integritatea corporala a 

persoanelor si sa nu aducă prejudicii proprietăţii publice sau private", si prevederile art. 72 

alin.(2) si (3) din aceeaşi ordonanţa de urgenta 195/2002 - (2) pietonii au prioritate de trecere 

fata de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajaţi in traversarea drumurilor 

publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzător...; (3) traversarea 

drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile 

special amenajate si semnalizate corespunzător”. 

Astfel, parte responsabilă civilmente consideră că poate fi reţinută o culpa într-un grad 

mai mic de 30%-40% asiguratului, câtă vreme contribuţia la naşterea evenimentului rutier îi 

aparţine în mare parte victimei, întrucât s-a angajat în traversarea drumului fără să se asigure 

temeinic şi prin loc nepermis. În concluzie, producerea accidentului rutier şi agravarea 

urmărilor acestuia apreciază apelanta că s-au datorat în primul rând potrivit conduitei 

imprudente a victimei, inculpatul fiind pus în imposibilitatea de a prevedea aceasta conduita. 

O a doua critica formulată de  parte responsabilă civilmente vizează daunele morale 

acordate, în opinia acesteia, într-un cuantum exagerat, cu mult peste practica şi jurisprudența 

din România. Despăgubirile acordate cu titlu de daune morale de către instanţa de fond prin 

sentinţa penala apelata de cate 20.000 de euro pentru fiecare copil al victimei şi de câte 

10.500 euro pentru fiecare dintre cei doi fraţi ai victimei sunt exagerate şi nu sunt acordate în 

funcţie de practica şi jurisprudența instanţelor din România şi in funcţie de Ghidul pentru 

soluţionarea daunelor morale elaborat de Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, care 

constituie un studiu al practicii instanţelor judecătoreşti (2239 de decizii ale curţilor de apel 

din România). 

Prin urmare, apreciază apelanta că suma totala de 61.000 de euro sau 280.600 lei 

acordată cu titlu de daune morale este exagerată având în vedere că s-a reţinut şi o culpa 

concurentă, raportându-se astfel sumele acordate şi la gradul de culpa stabilit în sarcina 

victimei de 50%. În concluzie, daca nu ar fi fost vorba despre o culpa comuna, sumele 

acordate cu titlu de daune morale erau în cuantum de 140.000 de euro sau 644.000 de lei, 

suma ce excede cu mult sumelor prevăzute în Ghidul pentru soluţionarea daunelor morale 

întocmit de către Fondul de Protecţie al Victimelor Străzii, respectiv aprox. 7900 euro (circa 

36.434 lei)/copil major şi de 6.500 euro (29.912 lei)/ frate,sora victimei. Astfel, se susţine că 

despăgubirile nu trebuie sa depăşească media jurisprudenței, iar stabilirea lor trebuie sa se 

facă în mod echitabil şi proporţional cu urmările accidentului, având în vedere că ele au rolul 

de a compensa pierderea produsa, fără să se poată constitui o sursă de îmbogăţire. Consideră 

astfel apelanta că, la stabilirea cuantumului daunelor morale, instanţa trebuie să ţină seama de 

realitatea economica din România la acest moment. 

Astfel, susţine parte responsabilă civilmente că acordarea daunelor morale trebuie 

făcuta într-un cuantum adecvat, pe criterii obiective, ce sunt menţionate de actele normative în 

vigoare (Legea nr. 136/1995. Norma ASF nr.23/2014), texte de lege făcând trimitere la 

legislaţia şi jurisprudența din România, or, potrivit dispoziţiilor constituţionale, tratatele pe 
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care România le-a semnat şi adoptat, fac parte din legislaţia româneasca, având chiar 

prioritate în faţa acesteia, context în care atât jurisprudența Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene, cât şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului fiind obligatorie pentru instanţele din 

România. 

Ca atare, se susţine că instanţa de fond avea obligaţia, în stabilirea cuantumului 

despăgubirilor pentru daunele morale să procedeze la examinarea jurisprudenței atât 

naţionale, cât şi europene, pentru ca pe de o parte reclamanţii să fie just despăgubiţi, iar pe de 

alta parte, aceasta despăgubire să nu constituie o îmbogăţire fără just temei. 

Mai apreciază apelanta că, instanţa de fond nu a avut în vedere nici principiul 

predictibilității, principiu instituit de Constituţie la art.124 alin.2 "Justiţia este unica, 

imparţiala şi egala pentru toți." Acesta transmite practic ideea de unitate a practicii şi de 

predictibilitate a actului de justiţie. În lipsa acestor trăsături esenţiale ale actului de justiţie, se 

ajunge la o încălcare indirecta, dar periculoasa, a principiului convenţional al dreptului la un 

proces echitabil: o soluţie de speţa nu poate fi contrazisa de o alta daca spetele sunt identice 

sau similare. De aici putem extrage cu uşurinţa concluzia ca jurisprudența are un caracter de 

izvor de drept în ceea ce priveşte acordarea daunelor morale victimelor din accidentele 

rutiere, iar actul de justiţie devine predictibil şi nu este supus liberului arbitru. 

Totodată, relevă apelanta că s-a observat o tendinţa a solicitării şi, uneori acordării, a 

unor despăgubiri foarte mari în cazul în care riscul este preluat de către un asigurător de 

răspundere civila auto pornind de la premiza greşita ca exista o asigurare cu o limita de 

răspundere foarte mare. Doctrina şi practica sunt unanim de acord că în stabilirea întinderii 

despăgubirii nu se ia in considerare starea materiala a autorului prejudiciului. Acest principiu 

trebuie aplicat şi în cazul în care în cauza este implicat un asigurător de răspundere civila 

auto, situaţia materiala a asigurătorului si limita maxima de răspundere nefiind criterii pentru 

stabilirea cuantumului daunelor morale care se vor acorda. Dincolo de funcţia (scopul) 

compensatorie, nu mai exista nimic sub aspectul daunelor morale si, ca urmare, acestea nu pot 

fi acordate sub nici o alta motivare. 

Astfel, apreciază apelanta, faptul că infracţiunea pentru care se solicita despăgubiri 

este săvârşita din culpa şi că s-a reţinut şi o culpa comuna în producerea accidentului şi în 

agravarea consecinţelor negative ale accidentului este un criteriu obiectiv care trebuie sa 

conducă spre o soluţie de admitere în parte a cererii de daune morale în limite reduse faţă de 

prima instanţa. 

De asemenea, se  mai susţine în motivarea apelului că suma acordata de prima instanţa 

cu titlu de daune morale nu este dată în limite rezonabile şi în concordanţă cu jurisprudența şi 

practica în materie, cu venitul mediu pe cap de locuitor şi cu nivelul general de dezvoltare 

economica a României, precum şi cu Ghidul pentru soluţionarea daunelor morale întocmit de 

către Fondul de Protecţie al Victimelor Străzii în baza a 2239 de sentinţe ale curţilor de apel 

din România. Daca instanţele obliga asigurătorii la plata unor sume de bani exagerate drept 

daune morale, se va ajunge in situaţia ca preţul asigurării RCA sa fie stabilit de asigurători la 

nişte limite pe care majoritatea oamenilor nu le vor putea suporta şi se va crea o stare de 

insecuritate în societatea româneasca. Cuantumul daunelor morale trebuie sa se facă într-un 

cuantum decent, care să aibă rolul de a alina vătămarea produsă prin accidentul rutier rudelor 

victimei. 
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Concluzionând, s-a solicitat ca la reaprecierea despăgubirilor morale să se aibă în 

vedere ca acestea  sa nu aibă caracter punitiv şi nici sa nu se transforme in câştiguri exagerate, 

ci doar sa compenseze de o maniera rezonabila şi justificata suferinţele indurate, 

preîntâmpinând îmbogăţirea fără justa cauza ; să nu existe discrepanţe majore între sancţiunea 

aplicata pe latura penala şi despăgubirile acordate pe latura civila persoanelor prejudiciate; şi 

sa fie acordat un echilibru între condamnarea inculpatului pe latura penala şi acordarea 

daunelor morale, ținând cont şi de faptul că inclusiv aplicarea unei pedepse inculpatului 

pentru săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa reprezintă o reparaţie a prejudiciului moral 

cauzat părţilor civile.  

Pentru toate aceste motive s-a solicitat admiterea apelului şi modificarea în parte a 

sentinţei apelate cu diminuarea daunelor morale acordate de către prima instanţa. 

Cât  priveşte  capetele de cerere accesorii acordate de  prima  instanţă, de asemenea, s-

a  solicitat respingerea  acestora întrucât, în  opinia  asiguratorului, nu s-a făcut dovada culpei 

pârâtei în pornirea litigiului. 

Astfel, având  în vedere  că  despăgubirile au fost cerute în euro - contravaloarea la 

data plaţii, consideră apelanta că nu se impunea obligarea la actualizarea cu rata inflaţiei, 

aceasta fiind preluata în rata de schimb valutar, aşa încât se apreciază că instanţa de fond în 

mod greşit a acordat acest capăt de cerere. 

Totodată s-a mai menţionat faptul că răspunderea asigurătorului RCA a vinovatului de 

accident este reglementata în cele mai mici amănunte de către lege prin Norma ASF 23/2014. 

Astfel, s-a arătat că asigurătorul RCA plăteşte despăgubiri nu pe baza delictuala, ci în 

baza contractului de asigurare RCA, în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite prin 

ordinul menţionat, termeni şi condiţii care constituie clauzele contractului de asigurare RCA. 

Aşadar, despăgubirea pe care asigurătorul RCA o poate acorda nu urmează în totalitate 

despăgubirea pe care persoana vinovata este obligata sa o plătească, în conformitate cu 

principiul reparării integrale a prejudiciului. Asigurătorul are o răspundere speciala în baza 

Normei ASF 23/2014, iar acolo la art. 46 se prevede faptul că „despăgubirea se stabileşte prin 

hotărâre judecătorească. În măsura în care s-ar fi admis acest capăt de cerere privind dobânda 

legala, aceasta trebuia acordata în temeiul art. 1391 C.civ., de la data stabilirii dreptului - 

hotărârea judecătoreasca definitiva - şi până la data plaţii, şi nu aşa cum a fost acordată de 

către instanţa de fond. 

Având în vedere aceste  considerente, s-a solicitat respingerea acordării dobânzii 

legale şi a actualizării sumelor cu rata inflaţiei de la data producerii riscului asigurat, în speţa 

de la data accidentului din 26.10.2015, întrucât la acea data despăgubirile nu aveau un 

caracter cert, exigibil, neștiindu-se cuantumul daunelor morale ce ar trebui acordate părților 

civile. 

Nu în  ultimul rând, s-au  formulat critici şi în ceea ce priveşte obligarea la plata 

cheltuielile de judecata, puse în sarcina asiguratorului în mod greşit de către instanţa de fond: 

acestea trebuind a fi puse în sarcina exclusiva a inculpatului. Astfel, în temeiul disp. art.41 din 

Legea nr.136/1995 şi art.27 pct.6 şi 7 din Norme – s-a solicitat respingerea cheltuielilor de 

judecata şi punerea lor în sarcina exclusiva a inculpatului: "Asigurătorul nu acorda 

despăgubiri pentru - cheltuielile făcute in procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau 

conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar daca în 

cadrul procesului penal s-a soluţionat si latura civila''. 
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Totodată, conform disp.art.276 Cod procedură penală: "(1) În caz de condamnare, 

renunţare la urmărirea penala, renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării 

pedepsei, inculpatul este obligat sa plătească persoanei vătămate, precum şi părţii civile căreia 

i s-a admis acţiunea civilă, cheltuielile judiciare făcute de acestea. (2) Când acţiunea civila 

este admisa numai în parte, instanţa îl poate obliga pe inculpat la plata totala sau parţiala a 

cheltuielilor judiciare." 

Astfel, legislaţia speciala din materia asigurărilor stabileşte faptul că toate cheltuielile 

penale (categorie în care sunt incluse cheltuielile de judecata acordate părţilor civile în cadrul 

dosarelor penale) rămân în sarcina inculpatului. 

În probațiune, parte responsabilă civilmente a solicitat încuviinţarea probei cu 

înscrisurile aflate deja la dosarul cauzei. 

În drept, apelanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.408 şi următoarele din 

Codul procedură penală şi art.50 din Ordinul nr.23/2014. Legea nr.136/1995. 

Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale apelate, prin prisma motivelor de 

apel invocate, dar şi din oficiu, asupra tuturor aspectelor de fapt şi de drept, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 417 şi art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată următoarele: 

 

Instanța de control judiciar reține că instanța de fond a făcut o analiză corectă și 

exhaustivă a probatoriilor administrate în cauză și a concluzionat corect că fapta pentru care 

inculpatul  B.A. a fost trimis în judecată există, constituie infracțiune și a fost comisă de 

inculpat, vinovăția acestuia fiind stabilită în cauză dincolo de orice îndoială rezonabilă. 

Reține instanța de control judiciar faptul că, potrivit jurisprudenței CEDO, prin 

motivarea hotărârii trebuie evidențiat că observaţiile părților au fost în mod real "ascultate", 

adică în mod corect examinate de către instanţa sesizată, căci ”art. 6 implică mai ales în 

sarcina "instanţei" obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi 

al elementelor de probă ale părţilor, cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa (Hotărârea Perez 

împotriva Franţei şi Hotărârea Van der Hurk împotriva Olandei)”; aceasta nu înseamnă că se 

cere un răspuns detaliat la fiecare argument (a se vedea Van de Hurk); amploarea acestei 

obligaţii poate varia în funcţie de natura hotărârii. ”Trebuie, de asemenea, să se ţină cont în 

special de diversitatea mijloacelor pe care un susţinător le poate prezenta în justiţie şi de 

diferenţele dintre statele contractante în materie de dispoziţii legale, cutume, concepţii 

doctrinale, prezentare şi redactare a sentinţelor şi hotărârilor. De asemenea, noţiunea de 

proces echitabil cere ca o instanţă internă care nu şi-a motivat decât pe scurt hotărârea, 

indiferent dacă a făcut-o alipind motivele oferite de o instanţă inferioară sau altfel, să fi 

examinat cu adevărat problemele esenţiale ce i-au fost supuse atenţiei şi nu să se fi mulţumit 

să confirme pur şi simplu concluziile unei instanţe inferioare” (Helle îmotriva Finlandei, 

Boldea împotriva României, Albina împotriva României). 

Or, instanța de fond a făcut o analiză coroborată a probatoriilor cauzei, constatând că 

situația de fapt reținută este conformă actului de trimitere în judecată.  

Instanța de apel, analizând din oficiu sentința apelată, nu a identificat aspecte de 

nelegalitate sau netemeinicie a acesteia prin raportare la fapta reținută în sarcina inculpatului 

apelante, Curtea însușindu-și pe deplin motivarea judecătorului fondului referitor la situația de 

fapt a cauzei și încadrarea ei în drept. 
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De altfel, în fața instanței de fond inculpatul B.A.  a recunoscut comiterea infracțiunii 

în raport de care instanța de fond a fost sesizată, solicitând aplicarea procedurii simplificate de 

judecată în cazul recunoașterii vinovăției, cerere încuviințată de instanța de fond și căreia i s-a 

dat efect deplin, prin individualizarea pedepsei în raport de limite de pedeapsă reduse potrivit 

prevederilor art. 396 alin. 10 C.proc.pen. 

Sub acest aspect, Curtea, din oficiu, constată că pedeapsa aplicată inculpatului este 

legală și răspunde scopului prevăzut de legiuitor, fiind aptă prin cuantum și modalitate de 

executare să formeze inculpatului o conduită corectă, dar și să servească scopului prevenției 

generale.  

Prima instanță a reținut în mod greșit că se impune reducerea limitelor de pedeapsă cu 

jumătate, în situația în care inculpatul a contribuit în proporție de 50% la producerea 

accidentului, într-o atare situație limitele legale ale pedepsei fiind cele prevăzute de legiuitor. 

Așadar, în prezenta cauză, pentru infracțiunea de ucidere din culpă pentru care inculpatul B.A. 

este vinovat și trebuie să răspundă, limitele legale ale pedepsei principale sunt cele prev. de 

art. 192 alin. 2 Cod penal și anume, de la 2 la 7 ani de închisoare. Ca urmare a aplicării 

procedurii prev. de art. 375 Cod procedură penală, limitele de pedeapsă se reduc cu o treime, 

conform art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, devenind 1 an și 4 luni închisoare - minimul 

redus și 4 ani și 8 luni închisoare - maximul redus.  

Culpa concurentă a victimei nu conduce la reducerea proporțională a limitelor de 

pedeapsă, ci produce efecte juridice, în limitele prev. de art. 74 Cod penal, în aprecierea 

criteriilor generale de individualizare a pedepsei și în ceea ce privește cuantificarea 

despăgubirilor, în latură civilă, în conformitate cu disp. art. 1371 Cod civil, căci actualul Cod 

civil instituie prin textul de lege examinat regula care trimite la ideea că fapta victimei, care a 

contribuit la cauzarea prejudiciului şi care a concurat cu cea a autorului faptei ilicite, devine o 

cauză străină ce afectează în mod direct raportul de cauzalitate şi, indirect, prin aceasta, 

celelalte condiţii ale răspunderii civile delictuale reţinute în sarcina autorului faptei ilicite. 

Aşadar, dacă există o vinovăţie comună a autorului infracţiunii şi a victimei, întinderea 

despăgubirilor la a căror plată va fi obligat autorul va fi direct proporţională cu ponderea 

contribuţiei sale la producerea prejudiciului. 

Astfel, pentru infracțiunea reținută în sarcina inculpatului pedeapsa prevăzută de lege 

este de la 2 la 7 ani închisoare. Fiind parcursă în cauză procedura de judecată în cazul 

recunoașterii vinovăției, limitele de pedeapsă se reduc mai întâi cu 1/3, rezultând limite de la 

1 an și 4 luni închisoare la 4 ani și 8 luni închisoare.  

Or, la individualizarea pedepselor aplicate instanța trebuie să aibă în vedere criteriile 

prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv: 

a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; 

b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; 

c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; 

d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; 

e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; 

f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; 

g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială. 

Analiza coroborată a acestor criterii determină instanța de control judiciar să rețină că 

pedeapsa aplicată de instanța de fond inculpatului apelant  corespunde gravității faptei comise, 
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nevoilor de reeducare a inculpatului, circumstanțelor sale personale . Evaluând în ansamblu 

întreg probatoriul administrat, Curtea reține că pedeapsa principală de 1 an și 10 luni 

închisoare, precum și modalitatea de individualizare a executării acestei pedepse prin 

aplicarea dispozițiilor art. 91 și următoarele Cod penal satisfac exigențele individualizării 

judiciare a pedepselor. Inculpatul B.A  este o persoană integrată socială, a manifestat 

compasiune față de familia victimei, a adoptat o atitudine procesuală corectă, nu are 

antecedente penale și este cunoscut cu o bună conduită, astfel încât aplicarea unei pedepse 

principale orientate spre minimul legal redus, în cuantumul stabilit de prima instanță, este 

legală și temeinică .  

De asemenea, nu se impune ca această pedeapsă să fie executată în mediul carceral, 

fiind îndeplinite toate condițiile impuse de art. 91 Cod penal pentru ca inculpatul să 

beneficieze de dispozițiile privind suspendarea executării pedepsei principale.  

Sub acest aspect, nu se impune nici reducerea pedepsei, solicitate de inculpat și nici 

majorarea acesteia, solicitate de procuror.  

În ceea ce privește pedepsele complementare aplicate, Curtea de apel, făcând propria 

evaluare, reține că în mod legal și temeinic s-au aplicat de către prima instanță pedepsele 

complementare prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal și pedepsele accesorii cu același conținut, 

impunându-se ca inculpatul B.A., condamnat penal pentru săvârșirea unei infracțiuni grave, 

soldate cu decesul unei persoane, să fie exclus temporar de la accederea în unele funcții de 

mare responsabilitate în statul de drept. Contrar celor susținute de inculpat, durata acestor 

pedepse este legală și temeinică, fiind necesară aplicarea lor pe o durată de 2 ani, cu scopul de 

a-l determina pe inculpat să reflecteze asupra comportamentului său și asupra consecințelor 

încălcării legii.  

Sub același aspect, Curtea, constatând că inculpatul a comis o infracțiune din culpă, în 

cadrul unui accident rutier provocat atât de el, cât și de victima B.M., nu a regăsit nici 

rațiunea, nici motivarea aplicării pedepsei complementare și a celei accesorii  prev. de art. 66 

lit. h Cod penal. Or, potrivit 67 alin. 1 Cod penal aplicarea unei pedepse complementare este 

subsumată criteriului necesității pe baza evaluării împrejurărilor cauzei, a gravității 

infracțiunii, a persoanei inculpatului. Prima instanță nu a arătat de ce o astfel de pedeapsă este 

necesară, iar Curtea, făcând propria evaluare, reține inutilitatea ei, față de criteriile legale, 

urmând ca, admițând apelul procurorului și al inculpatului, să înlăture  pedeapsa 

complementară prev. de art. 66 lit. h Cod penal  și pedeapsa accesorie cu același conținut . 

De asemenea, în rejudecare, se va înlătura dispoziția primei instanțe de suspendare a 

executării pedepsei accesorii, dispoziție care nu regăsește în legislația penală . Evident că, față 

de dispozițiile art. 65 Cod penal, această pedeapsă se execută în situația în care pedeapsa 

principală devine executabilă, dar în lipsa unui text similar celui prev. de art. 71 alin. 2 din 

Vechiul Cod penal, dispoziția cuprinsă în sentința penală atacată este nelegală De asemenea, 

fondată este și critica procurorului privind nelegalitatea sentinței penale atacate din 

perspectiva impunerii nejustificate a obligației prev. de art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal .  

Din oficiu, se constată nelegalitatea hotărârii penale atacate și sub un alt aspect : 

Este adevărat că  în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, instanţa 

trebuie să impună cel puţin una dintre obligaţiile prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a)-d) C. 

pen.(în același sens I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 171/A din 19 aprilie 2016, din care 

cităm : ˝ Caracterul obligatoriu al acestor prevederi derivă din interpretarea gramaticală a 
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textului de lege, ce impune instituirea în sarcina inculpatului faţă de care s-a dispus 

suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei a uneia dintre obligaţiile prevăzute 

imperativ şi limitativ în art. 93 alin. (2) lit. a)-d) C. pen.˝) . 

În cauza de față, este nejustificată individualizarea obligației prev. de art. 93 alin. 2 lit. 

d Cod penal . Curtea reține că această măsură restrictivă trebuie examinată şi în raport de 

dispoziţiile art. 2 din protocolul nr. 4 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit 

acestui text, oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui Stat are dreptul să circule în mod 

liber şi să-şi aleagă în mod liber reşedinţa sa. Alin. 3 al acestui articol stabileşte situaţiile în 

care se pot aduce restrângerii dreptului la liberă circulaţie: „exercitarea acestor drepturi nu 

poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri 

necesare într-o societate democratică pentru securitatea naţională, siguranţa publică, 

menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii sau a moralei, ori 

pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora”. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că libertatea de mişcare, aşa cum 

este garantată de art. 2 Protocol 4, este reglementată pentru a asigura oricărei persoane 

libertatea de deplasare pe teritoriul unui stat şi să părăsească acest teritoriu, ceea ce implică 

dreptul de a pleca în orice alt stat doreşte şi care îl primeşte (Peltonen vs. Finlanda, hotărârea 

Comisiei din 20.02.1995). Libertatea de mişcare interzice orice măsură de natură a aduce 

atingere acestui drept sau exerciţiului său fără a îndeplini condiţiile de a fi necesară într-o 

societate democratică, în vederea atingerii unuia dintre scopurile legitime enumerate limitativ 

in paragraful 3 (Baumann v. Franţa). 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că obligaţia de a solicita permisiunea 

autorităţilor de a pleca este o ingerinţă adusă libertăţii de mişcare (Ivanov vs. Ucraina), astfel 

încât apreciem că interdicția prev. de art. 93 alin. 2 lit. d   C. pen. intră în câmpul de aplicare 

al art. 2 Protocol 4, urmând a fi analizate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a 

fi justificată: să fie prevăzută de lege, să urmărească unul din scopurile legitime şi să fie 

necesară într-o societate democratică – să fie proporţională cu scopul urmărit. 

Analizând măsura dispusă în prezenta cauză, Curtea  constată că aceasta este 

prevăzută de lege în art. 93 alin. 2 lit. d   C. pen. ca obligație aferenta suspendării sub 

supraveghere a pedepsei închisorii, dispoziţie care îndeplineşte condiţiile de accesibilitate şi 

previzibilitate impuse de jurisprudenţa Curţii ca şi calităţi ale legii. Totodată, interdicția 

urmăreşte un scop legitim: siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor 

penale. 

Măsura prin care se aduce atingere libertăţii de mişcare trebuie să fie necesară într-o 

societate democratică, astfel încât ingerinţa să nu depăşească ceea ce este necesar pentru 

atingerea scopului, cu alte cuvinte potrivit testului proporţionalităţii măsura restrictivă trebuie 

să fie necesară şi suficientă pentru realizarea funcţiei sale de protecţie (Bartik vs. Rusia). 

Echilibrul între interesul general de asigurare a siguranţa publică, menţinere a ordinii publice 

si prevenire a faptelor penale şi interesul personal al inculpatului de a se bucura de libertatea 

de mişcare este evaluat în raport de circumstanţele speciale ale fiecărei cauze. Restricţia poate 

fi justificată într-un caz concret dacă există indicii cu privire la un interes general care să 

depăşească interesul individual la exercitarea libertăţii de mişcare (Hajibeyli vs Azerbaijan). 

In prezenta cauza, Curtea apreciază că, in raport de natura infracțiunii pentru care 

inculpatul a fost condamnat, de conduita procesuala a inculpatului (care a recunoscut 



36 

 

săvârșirea faptei si a colaborat cu organele judiciare), de circumstanțele personale, aplicarea 

unei astfel de interdicții nu este necesară și proporțională cu scopul pentru care a fost aplicată, 

astfel încât se impune înlăturarea sa pentru a da posibilitatea inculpatului să iși exercite pe 

deplin libertatea de mișcare. 

Se va înlătura, așadar,  obligaţia stabilită de instanţa de fond în sarcina inculpatului 

B.A  – să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei. 

În temeiul art.93 alin.2 lit. b C.pen., se va impune inculpatului  B.A  să frecventeze un 

program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare 

cu instituţii din comunitate, destinat conştientizării consecinţelor încălcării legii. 

În raport de criteriile evidențiate mai sus, de istoricul, vârsta și de toate circumstanțele 

personale ale inculpatului care a comis o infracțiune de culpă,  se impune un efort susținut în 

sensul conștientizării  de către inculpat a gravelor consecințe ale săvârșirii de infracțiuni, în 

scopul realizării principiului prevenției speciale .  

În ceea ce privește motivul de apel al procurorului, întemeiat pe omisiunea primei 

instanțe de a dispune obligarea inculpatului la prelevarea de probe biologice în vederea 

organizării bazei prev. de legea 76/2008, pare că se face o confuzie cu textul legii în forma în 

vigoare înainte de intrarea în vigoare a legii nr. 187/2012. Potrivit legii nr. 76/2008: 

Infracţiunile pentru care pot fi prelevate probe biologice în vederea introducerii profilelor 

genetice în S.N.D.G.J. sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, iar 

în anexă la punctul 3 se regăsește infracțiunea de ucidere din culpă . 

Analizând scopul legal al prelevării de probe biologice în vederea organizării bazei 

prev. de legea 76/2008, împrejurările cauzei și persoana inculpatului, Curtea reține că măsura 

de limitare a dreptului prev. de art. 8 din CEDO,  prelevarea forțată de probe biologice, deși 

legală, nu este necesară, astfel încât nu se impune a fi dispusă, contrar celor susținute de 

procuror. 

  

În ceea ce privește criticile inculpatului B.A, ale părților civile PP, B.G.,  B.I.  și B.C.  

și ale părții  responsabile civilmente  S.C. E ASIGURARE- REASIGURARE S.A, cu privire 

la culpa inculpatului și victimei la producerea accidentului : 

 

În condițiile în care prin rechizitoriul emis în cauză, procurorul a reținut culpa 

comună, în sarcina inculpatului și a persoanei vătămate în producerea accidentului rutier din 

26.10.2015, iar inculpatul a recunoscut în totalitate fapta reținută în sarcina sa prin 

rechizitoriu, critica invocată de acesta în motivele de apel referitor la nivelul culpei sale în 

producerea respectivului accident nu poate fi primită deoarece recunoașterea în cadrul 

procedurii abreviate are caracter ireversibil. În alte cuvinte, Curtea arată că opțiunea ca 

judecata să aibă loc potrivit procedurii simplificate are caracter ireversibil, inculpatul 

nemaiavând posibilitatea ca ulterior, dacă eventual nu este de acord cu soluția primei instanțe, 

să revină asupra manifestării de voință exprimata anterior și să conteste situația de fapt 

reținută în rechizitoriu. O astfel de atitudine procesuală din partea inculpatului ar presupune 

ca judecata să urmeze cursul obișnuit, adică cercetarea judecătorească să includă 

administrarea de probe, inclusiv a celor care au fost administrate în cursul urmăririi penale, 

ceea ce vine în contradicție cu rațiunea care a stat la baza instituirii proceduri simplificate 

(aceea de scurtare semnificativa a duratei procedurilor jurisdicționale și de diminuare a 
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cheltuielilor judiciare alocate de stat și a celor efectuate de părți în cursul procedurilor penale) 

și ar permite inculpatului să ”dirijează” modul de desfășurare a judecății, în sensul că atunci 

când este nemulțumit de soluția instanței de fond să poate reveni și să solicite reluarea 

judecății în prima instanță, ocazie cu care să se desfășoare integral cercetarea judecătorească. 

Or, într-o atare ipoteza durata procedurii jurisdicționale nu numai ca nu se mai scurtează, ci, 

dimpotrivă, s-ar prelungi cu mai mult decât ar fi durat daca inculpatul nu ar fi ales inițial 

procedura simplificata. Aceasta și în considerarea faptului ca, pentru a nu priva părțile de un 

grad de jurisdicție, instanța de control judiciar nu ar putea realiza cercetarea judecătoreasca, ci 

ar trebui sa trimită dosarul la prima instanța pentru a urma cursul procedurii obișnuite privind 

judecata în prima instanță. 

 De asemenea, părțile civile PPM, B.G. , B.I.  și B.C.  și partea responsabilă civilmente  

S.C. E ASIGURARE- REASIGURARE S.A nu au criticat raportul de expertiză criminalistică 

întocmit în cauză și nu au solicitat administrarea de probe noi sub acest aspect .  

Ori, din conținutul raportului de expertiză criminalistică nr. 165/22.09.2017, coroborat 

cu toate celelalte probe administrate,  rezultă cu prisosință că atât inculpatul B.A, cât și 

victima B.M., sunt deopotrivă responsabili de producerea accidentului, numărul și importanța 

normelor rutiere încălcate de fiecare dintre ei fiind comparabile, atât fapta inculpatului, cât și 

fapta victimei contribuind în egală măsură la producerea rezultatului periculos.  

Astfel, cităm: ˝- În condiţiile date numitul B.A  nu putea evita producerea accidentului 

întrucât spaţiul disponibil de oprire de 50 m nu i-a permis oprirea autoutilitarei de la viteza de 

97,5 km/h. 

 Susnumitul putea evita lovirea pietonului dacă s-ar fi deplasat cu o viteză de cel mult 

79 km/h, rezultând că la valorile de 50 km/h – valoarea vitezei maxim legale pe raza localităţii 

P. sau de 30 km/h – valoare impusă de existenţa indicatoarelor „Atenţie copii” şi „Curbă 

deosebit de periculoasă”, accidentul putea fi evitat. 

Numita B.M.  putea preveni accidentarea sa dacă nu ar fi traversat prin loc nepermis şi 

fără asigurare. 

Cauza producerii accidentului a constituit-o angajarea în traversare a numitei B.M.  

prin loc nepermis şi fără asigurare în condiţiile în care numitul B.A  se deplasa cu o viteză a 

cărei valoare era mult peste limita impusă pe sectorul de drum respectiv.”  

Inculpatul B.A  putea evita producerea accidentului dacă s-ar fi deplasat cu o viteză de 

cel mult 79 km/h-viteza de deplasare a inculpatului fiind de 97,5km/h, iar victima B.M.  putea 

preveni producerea accidentului,  dacă nu ar fi traversat prin loc nepermis şi fără 

asigurare,concluzii rezultate din raportul de expertiză criminalistică nr.165/22.09.2017 

întocmit de Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi.  

În considerentele hotărârii pronunțate, judecătorul fondului a arătat în ce constă culpa 

inculpatului și, respectiv, a persoanei vătămate în producerea accidentului rutier, explicând și 

reținerea procentul de 50%  în sarcina fiecăreia dintre cele două părți. 

Efectuând propria analiză asupra materialului probator strâns la dosar sub aspectul 

nivelului culpei ce poate fi imputată fiecăruia dintre cei doi „actori” implicați în producerea 

accidentului rutier, instanța de apel, pentru aceleași argumente cu cele reținute de judecătorul 

fondului, apreciază că aportul inculpatului și al persoanei vătămate în determinarea 

accidentului a fost unul egal, neputându-se susține că aportul unuia dintre aceștia este mai 

mare față de cel al celuilalt. Elocvente în această privință sunt raportul de expertiză 
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criminalistică care explicitează dinamica producerii accidentului, declarațiile martorilor 

oculari, precum și declarațiile inculpatului. În condițiile în care s-a angajat în traversarea unui 

drum intens circulat printr-un loc nepermis și fără a se asigura în prealabil, în mod evident că 

victima  și-a  asumat contribuția participării sale la producerea unui eventual accident rutier, 

iar această contribuție este egală cu cea a inculpatului care, la rândul său, a dat dovadă de 

imprudență, alegând să încalce un set de reguli de circulație.  

Curtea de apel, analizând motivele de apel ale părților civile și părții responsabile 

civilmente, face trimitere la probatoriul administrat în cauză - înscrisuri și declarația 

martorului C.L., mandatar al părților civile,  probatoriu din care rezultă că victima B.M.,  în 

vârstă de 54 de ani la data decesului, lucra  în străinătate și în țară  sporadic  pentru a-și 

asigura cele necesare traiului sieși și fiului major B.G.,  persoană încadrată în grad de 

handicap, cu afecțiuni de natură psihiatrică, în vârstă de 20 de ani . În casa părintească în care 

locuia B.G.  locuiau și frații victimei B.I. și B.C. Fiica victimei, PPM, este căsătorită. Niciuna 

dintre părțile civile nu a efectuat cheltuieli pentru înmormântarea și comemorarea victimei 

B.M.  . De asemenea, cu ocazia fiicei PPM, niciuna dintre părțile civile nu au făcut nici un 

efort cu ocazia înmormântării victimei.  

Curtea reține așadar că legăturile victimei B.M.  erau foarte strânse doar cu fiul său, 

B.G.  

În altă ordine de idei, Curtea, răspunzând criticilor apelantei parte responsabilă 

civilmente și criticilor părților civile,  pune în vedere acestora  distincția dintre culpa în 

producerea accidentului și culpa asupra întinderii prejudiciului .  

Prin Decizia nr. 12 din 16 mai 2016, pronunțată în dosarul nr. 911/1/2016, Înalta Curte 

de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, 

a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia penală şi pentru cauze cu 

minori şi de familie, în dosarul nr. 1804/308/2014, privind pronunţarea unei hotărâri 

prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că: dispoziţiile art. 1371 alin. 1 din Codul civil se 

interpretează în sensul că, autorul faptei va fi ţinut să răspundă numai pentru partea de 

prejudiciu pe care a pricinuit-o în cazul în care victima prejudiciului a contribuit şi ea cu 

vinovăţie la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu l-a evitat, în tot sau în parte, deşi 

putea să o facă. 

S-a reținut, în motivare, că textul de lege anterior menționat reglementează situaţia în 

care victima a contribuit la cauzarea sau la agravarea prejudiciului ori nu l-a evitat, în tot sau 

în parte, deşi putea să o facă, implicarea victimei impunându-se a fi realizată cu vinovăţie, 

aspect ce rezultă din folosirea expresiei „cu intenţie sau din culpă”. Consecinţa aplicării 

acestei reguli are drept efect diminuarea cuantumului despăgubirilor datorate de făptuitor, 

acesta fiind responsabil numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o. 

Dispoziţiile art. 1.371 alin. 1 din Codul civil nu instituie condiţia ca victima să 

săvârşească ea însăşi o faptă ilicită, cum este în cazul făptuitorului, fiind relevantă în ipoteza 

reglementată de norma juridică în discuţie doar examinarea atitudinii victimei, din perspectiva 

vinovăţiei acesteia. 

În ce priveşte fapta ilicită, aceasta este o condiţie a răspunderii civile reglementate în 

art. 1.357 alin. 1 din Codul civil, care trebuie analizată numai în persoana celui care cauzează 

altuia un prejudiciu, căci un comportament devine fapt ilicit doar dacă vatămă un drept 

subiectiv ori cel puţin un interes legitim şi serios al altuia. 
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Prin urmare, ceea ce interesează este vinovăţia, sub forma intenţiei sau culpei, aşa cum 

sunt definite prin dispoziţiile art. 16 alin. 2 şi 3 din Codul civil, şi nu caracterul licit sau ilicit 

al faptei victimei, atât timp cât se reţine existenţa unei fapte culpabile concurente care se 

înscrie în lanţul cauzal generator al prejudiciului şi care constituie o circumstanţă legală de 

diminuare a obligaţiei de despăgubire aflate în sarcina făptuitorului. 

Aşa stând lucrurile, actualul Cod civil instituie prin textul de lege examinat regula care 

trimite la ideea că fapta victimei, care a contribuit la cauzarea prejudiciului şi care a concurat 

cu cea a autorului faptei ilicite, devine o cauză străină ce afectează în mod direct raportul de 

cauzalitate şi, indirect, prin aceasta, celelalte condiţii ale răspunderii civile delictuale reţinute 

în sarcina autorului faptei ilicite. 

Aşadar, dacă există o vinovăţie comună a autorului infracţiunii şi a victimei, întinderea 

despăgubirilor la a căror plată va fi obligat autorul va fi direct proporţională cu ponderea 

contribuţiei sale la producerea prejudiciului. 

În concluzie, art. 1.371 alin. 1 din Codul civil trebuie avut în vedere prin corelare cu 

art. 16 din Codul civil, care se referă la „vinovăţie” şi trebuie interpretat în sensul că autorul 

faptei va fi ţinut să răspundă numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o în cazul în 

care victima prejudiciului a contribuit şi ea cu vinovăţie la cauzarea ori la mărirea 

prejudiciului sau nu l-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă. 

Curtea remarcă, în primul rând, contrar aserţiunilor apărătorului ales al părţilor civile, 

că şi în considerentele Deciziei nr. 12 din 16 mai 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție – 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală folosește noţiunea de 

faptă culpabilă concurentă.  

În al doilea rând, chiar dacă în actul de sesizare a instanţei nu este reţinut, în mod 

expres, un cuantum al gradului culpelor inculpatului şi victimei, este expusă situaţia de fapt, 

în baza acesteia revenind instanțelor de judecată sarcina de a stabili existenţa unor fapte 

culpabile concurente, iar în ipoteza unui răspuns afirmativ proporţia acestora. 

Prima instanță a evaluat în mod corect responsabilitatea victimei în producerea 

evenimentului rutier soldat cu decesul său, dovedită de probatoriul administrat, reținând că 

victima și-a asumat o situație periculoasă pentru ea. La evaluarea cuantumului despăgubirilor 

pretinse de părțile civile nu poate fi omisă această împrejurare de fapt foarte importantă.  

Dispozițiile actuale de procedură penală au atribuit asigurătorului de răspundere civilă 

calitatea de parte responsabilă civilmente, astfel cum reiese din interpretarea dispozițiilor art. 

86 C.proc.pen., în considerarea calității acesteia de persoană care, potrivit legii civile, are 

obligaţia convenţională  de a repara, în întregime sau în parte, singură, prejudiciul cauzat prin 

infracţiune. 

Specificul raporturilor juridice dintre asigurător și asigurat rezidă în simultaneitatea 

producerii riscului asigurat și constatării unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii, ce 

declanşează răspunderea civilă delictuală a autorului faptei, pentru care urmează a răspunde, 

în limitele stabilite contractual și prin conținutul Ordinelor C.S.A.,asigurătorul de răspundere 

civilă.  

În acord cu dispozițiile art. 41 din Legea nr. 136/1995, în asigurarea de răspundere 

civilă, asiguratorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul 

răspunde în baza legii față de terțele persoane păgubite şi pentru cheltuielile făcute de asigurat 

în procesul civil, iar potrivit art. 42 din același act normativ asiguratorul poate fi chemat în 
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judecată de persoanele păgubite în limitele obligaților ce-i revin acestuia din contractul de 

asigurare. Totodată, conform art. 49 din Legea nr. 136/1995, asigurătorul acordă despăgubiri 

pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de 

vehicule şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil, iar potrivit art. 50 alin. 1, 

despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de 

dezdăunare persoanelor păgubite prin deces.  

Cu respectarea limitelor de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, se 

acordă despăgubiri în formă bănească pentru vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru 

prejudicii fără caracter patrimonial, pagube materiale, pagube consecinţă a lipsei de folosinţă 

a vehiculului avariat, dar și pentru cheltuieli de judecată efectuate de către persoana 

prejudiciată. 

Potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. 5 C.proc.pen., repararea prejudiciului material şi 

moral, în cazul exercitării acţiunii civile în cadrul procesul penal, se face potrivit dispoziţiilor 

legii civile. 

Raportat la momentul comiterii faptei ilicite cauzatoare de prejudiciu, ce constituie 

temeiul exercitării acţiunii civile în prezenta cauză, respectiv 26.10.2015,  pentru soluţionarea 

pretenţiilor formulate în cauză urmează a fi avute în vedere dispoziţiile art. 1349 şi 1357 din 

Codul civil din 2009, conform cărora cel care cauzează altuia un prejudiciul printr-o faptă 

ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să-l repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru 

cea mai uşoară culpă. 

Din prevederile legale menţionate rezultă că, pentru angajarea răspunderii civile 

delictuale, trebuie să fie întrunite anumite condiţii prevăzute de lege şi anume: existenţa unei 

fapte ilicite imputabilă inculpatului, existenţa prejudiciului, a raportului de cauzalitate dintre 

fapta săvârşită şi prejudiciul cauzat, precum si a vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul. 

Instanţa de apel, în acord cu prima instanță de judecată constată îndeplinite condiţiile 

răspunderii civile, în ceea ce priveşte existenţa unei fapte ilicite şi a vinovăţiei inculpatului 

B.A, având în vedere că, în ceea ce priveşte soluționarea acţiunii penale, instanţa a constatat 

că există o faptă ilicită ce formează obiectul prezentei cauze penale, faptă ce a fost săvârșită 

de către inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege. 

În ceea ce priveşte prejudiciul, se cer a fi îndeplinite două condiţii cumulative: 

prejudiciul să fie cert şi să nu fi fost reparat. 

Acţiunile civile au fost formulate părțile civile anterior menţionate doar împotriva 

asigurătorului de răspundere civilă – parte responsabilă civilmente, ţinut să răspundă pentru 

fapta inculpatului, conform dispoziţiilor contractuale ce vizează asigurarea RCA a 

autoturismului condus de către aceasta. 

Curtea de apel face trimitere la dispozițiile relevante ale Codului civil de care este 

prima instanță a ținut seama.  

 

ART. 1.349 Cod civil Răspunderea delictuală 

(1) Orice persoană are îndatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau 

obiceiul locului le impune si sa nu aduca atingere, prin actiunile ori inactiunile sale, 

drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. 

(2) Cel care, avand discernamant, incalca aceasta indatorire raspunde de toate 

prejudiciile cauzate, fiind obligat sa le repare integral. 
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ART. 1.357 

Conditiile raspunderii 

(1) Cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, 

este obligat sa il repare. 

(2) Autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa. 

ART. 1.358 

Criterii particulare de apreciere a vinovatiei 

Pentru aprecierea vinovatiei se va tine seama de imprejurarile in care s-a produs 

prejudiciul, straine de persoana autorului faptei, precum si, daca este cazul, de faptul ca 

prejudiciul a fost cauzat de un profesionist in exploatarea unei intreprinderi. 

ART. 1.381 

Obiectul reparatiei 

(1) Orice prejudiciu da dreptul la reparatie. 

ART. 1.385 

Intinderea reparatiei 

(1) Prejudiciul se repara integral, daca prin lege nu se prevede altfel. 

(2) Se vor putea acorda despagubiri si pentru un prejudiciu viitor daca producerea lui 

este neindoielnica. 

(3) Despagubirea trebuie sa cuprinda pierderea suferita de cel prejudiciat, castigul pe 

care in conditii obisnuite el ar fi putut sa il realizeze si de care a fost lipsit, precum si 

cheltuielile pe care le-a facut pentru evitarea sau limitarea prejudiciului. 

(4) Daca fapta ilicita a determinat si pierderea sansei de a obtine un avantaj sau de a 

evita o paguba, reparatia va fi proportionala cu probabilitatea obtinerii avantajului ori, dupa 

caz, a evitarii pagubei, tinand cont de imprejurari si de situatia concreta a victimei. 

ART. 1.386 

Formele reparatiei 

(1) Repararea prejudiciului se face in natura, prin restabilirea situatiei anterioare, iar 

daca aceasta nu este cu putinta ori daca victima nu este interesata de reparatia in natura, prin 

plata unei despagubiri, stabilite prin acordul partilor sau, in lipsa, prin hotarare 

judecatoreasca. 

(2) La stabilirea despagubirii se va avea in vedere, daca prin lege nu se prevede altfel, 

data producerii prejudiciului. 

(3) Daca prejudiciul are un caracter de continuitate, despagubirea se acorda sub forma 

de prestatii periodice. 

(4) In cazul prejudiciului viitor, despagubirea, indiferent de forma in care s-a acordat, 

va putea fi sporita, redusa sau suprimata, daca, dupa stabilirea ei, prejudiciul s-a marit, s-a 

micsorat ori a incetat. 

ART. 1.390 

Persoana indreptatita la despagubire in caz de deces 

(1) Despagubirea pentru prejudiciile cauzate prin decesul unei persoane se cuvine 

numai celor indreptatiti, potrivit legii, la intretinere din partea celui decedat. 

ART. 1.391 

Repararea prejudiciului nepatrimonial 
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(2) Instanta judecatoreasca va putea, de asemenea, sa acorde despagubiri 

ascendentilor, descendentilor, fratilor, surorilor si sotului, pentru durerea incercata prin 

moartea victimei, precum si oricarei alte persoane care, la randul ei, ar putea dovedi existenta 

unui asemenea prejudiciu. 

(5) Dispozitiile art. 253-256 raman aplicabile   

ART. 1.392 

Cel care a facut cheltuieli pentru ingrijirea sanatatii victimei sau, in caz de deces al 

acesteia, pentru inmormantare are dreptul la inapoierea lor de la cel care raspunde pentru fapta 

ce a prilejuit aceste cheltuieli˝ 

 

Curtea, evaluând probatoriul administrat în cursul urmăririi penale și al cercetării 

judecătorești în fond și în apel, reține că prima instanță a ținut seama de toate dispozițiile 

legale aplicabile și de toate probele administrate în cauză, stabilind întinderea obligațiilor de 

despăgubire.  

Curtea reține că, în ceea ce privește prejudiciul pretins a fi reparat de către PPM, 

constând în cheltuielile ocazionate de organizarea funeraliilor victimei, prejudiciul a fost 

reparat de inculpat și de CL, iar aceasta din urmă nu s-a constituit parte civilă în procesul 

penal, astfel după cum rezultă din înscrisurile depuse de aceasta . Nu a fost administrată nicio 

probă din care să rezulte că sumele cheltuite pentru înmormântarea vicitmei accidentului 

rutier produs din culpa lui B.A  au depășit valoarea plătită de inculpat și față de care acesta a 

declarat liber că nu mai are alte pretenții.  

În ceea ce privește criticile privind daunele morale stabilite de prima instanță, Curtea 

reține că sentința penală atacată este legală, dar nu și temeinică .  

Daunele morale scapă evaluării pe criterii matematice, nu evaluează durerea, ci trebuie 

să compenseze într-o măsură echitabilă disconfortul și suferințele produse în mod culpabil de 

către inculpat . Deși el nu poate fi probat și cuantificat matematic, prejudiciul moral nu este 

un dat decurgând din relațiile de rudenie, iar părțile civile poartă responsabilitatea prezentării 

unor indicii minimal probate, orientative pentru instanță cu privire la relația lor cu victima, la 

sentimentele de afecțiune ce au existat și la modul în care viața lor sufletească liniștită a fost 

tulburată prin faptele inculpatului, la timpul pe care îl petreceau împreună și la modul în care 

în concret, viața lor de familie s-a schimbat după decesul victimei.  

 Din declarația  martorului propus  spre audierea în latură civilă CLN nu  a rezultat 

dacă victima   participa la viața fiicei sale  PPM (), la viața fraților săi, B.I.  () și B.C.  (), dacă 

îi ajuta pe aceștia, dacă aceste persoane  dovedeau  devotament și afecțiune față de mama și, 

respectiv, sora lor, victima B.M.   . Pierderea mamei și, respectiv surorii,   produce o suferință 

morală, dar pierderea sau reducerea posibilităților de viață familială și socială se apreciază în 

funcție de existența reală a unei vieți de familie cu ceea ce presupune în mod firesc relația 

dintre părinte și copilul major cu care nu locuiește: afecțiune, vizite, participarea la 

evenimente împreună, sprijin moral în împrejurări nefericite, ajutor, etc. În ceea ce îl privește 

pe B.G.,  se pare că acesta era singurul care participa la viața mamei  în mod activ, fiind 

îngrijit și ocrotit de mama sa în continuare, dată fiind starea sa de vulnerabilitate dovedită 

medical .  

De aceea, apreciind în echitate și diferențiat față de situația fiecărei părți civile, Curtea 

evaluează despăgubirile cuvenite părților  civile la : 40.000 de euro - B.G., 10.000 de euro - 
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fiecare dintre părțile civile B.I.  și B.C.,  14.000 de euro, sume ce se impune a fi reduse la 

50%, corespunzător proporției culpei inculpatului.  

Referitor la daunele morale pretinse de părțile civile, cu privire la care  asigurătorul de 

răspundere civilă a arătat că le contestă ca fiind prea întinse, reține instanța de control judiciar 

că în prezenta speță este vorba de repararea unui prejudiciu de afecțiune invocat de victimele 

indirecte, prejudiciu care trebuie reparat de către persoana culpabilă.  

Reține instanța de control judiciar că prin Rezoluția Comitetului de Miniștri al 

Consiliului Europei nr. 75, adoptată la 14 martie 1965, s-a stabilit că "în caz de deces, 

reparația pentru prejudiciul de afecțiune trebuie acordată părinților, soțului și copiilor victimei 

pentru că doar în aceste cazuri reparația este supusă condiției ca aceste persoane să fi avut 

legături de afecțiune strânse cu victima, în momentul decesului”. De asemenea, potrivit 

reglementărilor Consiliului Europei referitoare la repararea daunelor morale (Colocviul de la 

Londra, 21-25.07.1969), dauna morală constă în prejudiciul care nu se pretează unei evaluări 

pecuniare și are drept scop de a da o compensare sau satisfacție victimei.  

În această privință reglementările naționale sunt mai generoase și ele trebuie aplicate 

cu prioritate conform art. 20 alin. 2 din Constituție (Dacă există neconcordanţe între pactele şi 

tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile 

interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau 

legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.); potrivit art. 1391 alin. 2 C.civ. ”instanța 

judecătorească va putea să acorde despăgubiri ascendenților, descendenților, fraților, surorilor 

și soțului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum și oricărei alte persoane 

care, la rândul ei, ar putea dovedi existența unui asemenea prejudiciu”.   

Despăgubirile solicitate în prezentul dosar și care, în cuantumul pretins, sunt 

considerate mult prea mari de către instanța de control, au scopul de a alina suferința 

pricinuită copiilor majori și fraților  prin moartea victimei, de care erau legați afectiv . 

Contrar susținerilor părții responsabile civilmente, în prezenta speță, părțile civile 

PPM, B.G, B.I. și B.C.,  au suferit ca urmare a decesului mamei și surorii o pierdere 

ireparabilă, determinată de fapta săvârșită de inculpat, astfel că acordarea de daune morale 

este justificată. Potrivit martorului audiat, victima locuia cu  fiul B.G.,  avea relații de familie 

strânse cu acesta,  martorul  susținând că nu are cunoștință de legăturile afective în familie, 

dacă toți membrii acesteia au fost afectați de deces.  

Pe de altă parte,  chiar dacă nu locuiau cu victima,  PPM beneficiază de prezumția că 

erau în relații de familie normale cu aceasta, context în care orice deces al unei rude atât de 

apropiate ca victima în cauză poate determina suferințe la nivel psihic. Situația se verifică și 

în cazul fraților B.I.  () și B.C.  (), care locuiau în apropierea victimei, în același imobil. 

Aceste suferințe nu trebuiesc a fi dovedite exclusiv prin înscrisuri medicale, dar nici 

nu pot fi la gradul de intensitate pretins de părțile civile, în lipsa unor dovezi concrete, prin 

raportare la vârsta victimei și a părților civile, la posibilitățile reale ale victimei de a întreține 

legături personale puternice cu toți membrii familiei și la gradul de rudenie dintre părți.   

De aceea, având în vedere probele testimoniale și conținutul înscrisurilor, Curtea 

concluzionează că prin cuantificarea corectă a daunelor morale diferențiat de gradul de 

afectare a fiecăreia dintre părțile civile se oferă acestora o satisfacție echitabilă. 
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Prin stabilirea daunelor morale la sumele cuprinse în prezenta decizie și relevate mai 

sus, Curtea apreciază că soluția va fi conformă atât cu interpretarea tradițională a 

jurisprudenței române, cât și cu interpretarea constantă a jurisprudenței europene. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului reamintește că o hotărâre prin care se constată 

o încălcare a drepturilor unei părți, determină statul de a pune capăt acelei încălcări și de a 

elimina consecințele păgubitoare pentru acea persoană. Dacă dreptul intern pertinent nu 

permite decât o eliminare imperfectă a consecințelor acestei încălcări, art. 41 din Convenția 

Europeană conferă Curții competența de a acorda o reparație în favoarea părții vătămate. 

Printre elementele luate în considerare de către Curte, atunci când se pronunță în materie, se 

numără prejudiciul moral, care reprezintă repararea stării de angoasă, a neplăcerilor și a 

incertitudinilor rezultând din această încălcare, precum și din alte pagube nemateriale (cauza 

Ernestina Zullo, noiembrie 2004). De altfel, în cazul în care diverse elemente constituind 

prejudiciul nu se pretează la un calcul exact, sau în cazul în care distincția între prejudiciul 

material și cel moral se realizează mai greu, Curtea le poate examina împreună (cauza C. 

Ingersoll împotriva Portugaliei, CEDO 2000).  

Așa fiind, Curtea, apreciind în echitate, consideră că sumele acordate vor reprezenta o 

compensație legală a traumelor suferite în urma decesului mamei și, respectiv surorii, părților 

civile. Nu se impune, așadar, majorarea sumelor stabilite cu titlul de despăgubiri de către 

prima instanță, ci dimpotrivă reducerea cuantumului despăgubirilor acordate părților civile 

PPM, B.I. și B.C. Apelul acestor părți civile este nefondat, ele însele neputând furniza vreun 

argument concret pentru care se impune majorarea daunelor morale, iar apelul părții civile 

B.G. se impune a fi respins întrucât în privința sa, suma stabilită cu titlul de daune morale de 

către prima instanță reprezintă a satisfacție echitabilă.  

Curtea reține că daunele morale stabilite trebuie să aibă efecte compensatorii și nu să 

constituie amenzi excesive pentru autorii prejudiciilor și nici venituri nejustificate pentru 

victimele accidentelor. Așa cum se arată în literatura de specialitate "sumele de bani acordate 

cu titlu de daune morale trebuie să poată fi calificate numai ca despăgubiri”. 

Referitor la solicitările  apelanților părți civile privind dobânzile legale și actualizarea 

sumelor în raport cu rata inflației, Curtea reține următoarele: 

Este adevărat că potrivit art. 1381 C.civ. dreptul la reparație în cazul răspunderii 

delictuale se naște din ziua cauzării prejudiciului; dreptul la reparaţie s-a născut la data 

producerii riscului asigurat, însă natura prejudiciului determină o imposibilitate a producerii 

lui integrale la acel moment, acesta dezvoltându-se progresiv prin frecvenţa cheltuielilor pe 

care au fost nevoite să le realizeze părţile civile, din perspectiva daunelor materiale, curgerea 

timpului având impact inclusiv asupra stabilirii cuantumului daunelor morale.  

Specific prezentei cauze este natura dublă a răspunderii ce guvernează latura civilă. 

Implicarea în accident a unui vehicul identificat și asigurat constituie una din 

condițiile antrenării răspunderii asigurătorului RCA, însă ceea ce este de esența acestui tip de 

asigurare este existența unui caz de răspundere civilă delictuală a autorului accidentului față 

de terțe persoane păgubite, în absența căruia răspunderea asigurătorului nu există. În același 

timp însă, răspunderea asiguratorului are temei legal și contractual, nu delictual. Societatea 

asiguratoare răspunde ca parte responsabilă civilmente în cauză, așa cum a statuat ÎCCJ prin 

decizia 1/2016, în temeiul legii civile și al contractului de asigurare, un tip de contract impus 
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de lege, în care principiul libertății contractuale suferă restricții și în care părțile se văd 

limitate în manifestarea deplină a autonomiei de voință de lege (contract forțat). 

Prin urmare, greșit se invocă de apelanții părți civile în prezenta cauză temeiurile 

răspunderii civile delictuale pentru stabilirea datei de la care partea responsabilă civilmente 

datorează dobânzi legale și actualizări ale prejudiciului stabilit, răspunderea părții 

responsabile civilmente nefiind una delictuală.  

Potrivit normelor de aplicare a legii 136/1995 în vigoare la data faptelor, despăgubirile 

se stabilesc prin hotărâre judecătorească atunci când nu se pot trage concluzii referitor la 

cuantumul prejudiciilor produse. 

Or, singurul moment la care părțile civile au invocat un prejudiciu material și au 

cuantificat acest prejudiciu este momentul constituirii de parte civilă.  

Potrivit art. 20 alin. 1-5 C.proc.pen. constituirea ca parte civilă se poate face până la 

începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa 

persoanei vătămate acest drept. Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu 

indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se 

întemeiază. În cazul în care constituirea ca parte civilă se face oral, organele judiciare au 

obligaţia de a consemna aceasta într-un proces-verbal sau, după caz, în încheiere. În cazul 

nerespectării vreuneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana vătămată sau 

succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând 

introduce acţiunea la instanţa civilă. Până la terminarea cercetării judecătoreşti, partea civilă 

poate: 

a) îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă; 

b) mări sau micşora întinderea pretenţiilor; 

c) solicita repararea prejudiciului material prin plata unei despăgubiri băneşti, dacă 

repararea în natură nu mai este posibilă. 

Instanţa, potrivit principiului reparării integrale a pagubei, conform căruia este necesar 

a fi acoperită pierderea suferită precum şi beneficiul de care partea a fost lipsită, reţine că 

actualizarea obligaţiilor în raport cu rata inflaţiei reprezintă valoarea reală a obligaţiei băneşti 

la data efectuării plăţii (daune compensatorii), iar natura juridică a dobânzii reprezintă o 

sancţiune (daune moratorii pentru neexecutarea obligaţiei de plată) în cazul în care societatea 

de asigurare nu va plăti sumele la care a fost obligată la data scadenţei acestora. 

Instanţa nu poate acorda dobânda legală aferentă sumelor stabilite cu titlu de 

despăgubiri de la data producerii accidentului, aşa cum au solicitat părţile civile, instanţa 

urmează a dispune ca la aceste sume să se adauge dobânda legală aferentă de la rămânerea 

definitivă a hotărârii şi până la plata integrală a despăgubirilor, pentru următoarele motive: 

Cuantumul despăgubirilor trebuie să cuprindă atât pierderea efectiv suferită de partea 

vătămată, cât şi beneficiul nerealizat, ţinându-se seama de toate elementele necesare pentru ca 

despăgubirea să reprezinte o reparare completă a prejudiciului cauzat prin infracţiune. Acest 

beneficiu poate fi cel planificat, iar când nu se dovedeşte că era realizabil integral ori nu exista 

o asemenea planificare el poate fi determinat de instanţă pe baza probelor administrate. 

Beneficiul nerealizat, care trebuie să fie cuprins în cuantumul despăgubirilor, 

reprezintă tot ceea ce ar fi putut realiza persoana vătămată cu ajutorul bunurilor sau valorilor 

care au făcut obiectul material al infracţiunii  de la data şi în starea în care erau în momentul 

în care a fost lipsită de folosinţa lor şi până când acestea au reintrat în patrimoniul său. 
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Pentru ca persoana vătămată să nu fie însă lipsită de o parte din acest beneficiu şi 

anume de acela pe care nu l-ar putea realiza dacă plata despăgubirilor s-ar face cu întârziere şi 

pentru a evita un nou proces este necesar ca cel ce urmează a plăti despăgubirile să fie obligat, 

totodată, şi la plata dobânzilor legale pe tot timpul de la rămânerea definitivă a hotărârii şi 

până la completa achitare, deoarece din momentul în care instanţa a stabilit în mod definitiv 

daunele acestea s-au transformat într-o creanţă certă, lichidă, exigibilă, care având ca obiect 

restituirea unei sume de bani produce, potrivit disp. art. 1088 din vechiul Cod civil, dobânzi 

legale până la completa achitare. 

În materia daunelor morale, instanțele au stabilit constant că, prejudiciul nefiind cert 

decât la momentul rămânerii definitive a sentinței penale prin care s-a stabilit întinderea lui și 

obligația de reparare în sarcina unei persoane, numai de la acest moment pot fi acordate 

dobânzi și actualizări. Este adevărat că prejudiciul moral acoperit de daunele morale se naște 

la momentul decesului victimei față de care există legături afective, dar cuantificarea acestuia 

nu poate fi lăsată exclusiv la dispoziția părții civile, singurul care poate determina întinderea 

acestui prejudiciu apreciind în echitate fiind judecătorul în situația în care victima și societatea 

de asigurare nu au ajuns la un consens. Doar la momentul rămânerii definitive a sentinței 

penale prin care s-a stabilit cuantumul acestui prejudiciu el devine cert ca existență și 

întindere, acesta fiind momentul când societatea de asigurare devine obligată legal la a-l 

repara. 

Pentru ca despăgubirile stabilite să reprezinte o reparare completă a prejudiciului 

material, respectiv moral, stabilit și pentru ca beneficiarii despăgubirilor să nu fie lipsiți de o 

parte a acestui beneficiu dacă plata despăgubirilor s-ar face cu întârziere, este necesar ca cel 

care urmează a plăti despăgubirile, în speță partea responsabilă civilmente, să fie obligat și la 

dobânzi și actualizări prin raportare la rata inflației. Acestea din urmă nu pot fi acordate atunci 

când părțile civile au solicitat despăgubirile în monedă străină . O astfel de constituire de parte 

civilă, în monedă străină are tocmai rolul de a feri părțile de riscul de depreciere al monedei 

naționale .  

Conform normelor B.N.R. obligatorii plățile pe teritoriul României se fac în monedă 

națională .  

Din momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, persoana răspunzătoare 

datorează victimei şi dobânzile aferente sumei de bani stabilită ca despăgubire, până la plata 

ei integrală; pentru perioada anterioară nu se acordă dobânzi, deoarece numai din momentul 

pronunţării hotărârii instanţei creanţa în bani a victimei devine lichidă şi exigibilă. Or, în 

privința daunelor morale, prejudiciul dobândește caracter cert, lichid și exigibil doar la 

rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, acesta fiind și momentul de la care se impune 

actualizarea cu rata inflației și cu dobânda legală a sumelor stabilite cu titlu de daune morale. 

Și în prezent, ca și la momentul 26.10.2015,  răspunderea civilă delictuală nu este 

limitată de posibilităţile de plată ale inculpatului, principiul aplicabil fiind cel al reparării 

integrale a prejudiciului material şi moral cauzat prin fapta săvârşită. Potrivit dipozițiilor art. 

12 din  Ordonanta de Urgenta nr. 54 din 14 septembrie 2016 (*actualizata*) privind 

asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane 

prin accidente de vehicule si de tramvaie, publicată in Monitorul oficial nr. 723 din 19 

septembrie 2016, în vigoare la data accidentului,  abrogată de art. 45 din legea nr.  132/2017, 

intrată în vigoare la data de 12 iulie 2017, precum și potrivit dispozițiilor acestei din urmă 
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legi(art. 11)  :  Asiguratorul RCA are obligatia de a despagubi partea prejudiciata pentru 

prejudiciile dovedite suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului 

asigurat. Fara a se depasi limitele de raspundere prevazute in contractul RCA, potrivit art. 7 

alin. (5) si (6) si in conditiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de 

valabilitate a contractului RCA, asiguratorul RCA acorda despagubiri in bani pentru: 

a) vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial; 

d) cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata sau cheltuieli aferente 

in cazul solutionarii alternative a litigiului daca solutia este favorabila persoanei prejudiciate; 

(3) Indiferent de locul in care s-a produs accidentul de vehicul - pe drumuri publice, pe 

drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in orice alte locuri, atat in 

timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii vehiculului asigurat, asiguratorul RCA acorda 

despagubiri pana la limita de raspundere prevazuta in contractul RCA pentru:… b) prejudiciul 

produs din culpa conducatorului vehiculului asigurat;…..   

Curtea reține că nu este, așadar întemeiată solicitarea părții responsabile civilmente de 

a fi înlăturată din conținutul hotărârii atacate dispoziția privind obligarea sa la plata 

cheltuielilor judiciare.  

Pentru aceste motive, în baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b) Cod procedură penală, se va 

respinge ca nefondat apelul promovat de apelanții  părți civile PPM, B.G.,  B.I și B.C.,  toate 

cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de avocatură „F.L, în mun. Iași, ….., județul 

Iași,  împotriva sentinţei penale nr. 1986/29.06.2018  a Judecătoriei  Iași, pronunțate în 

dosarul penal nr.113/245/3028  al aceleiași instanțe.  

În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală,  se vor admite apelurile  

promovate de apelanții Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, inculpatul B.A,  și parte 

responsabilă civilmente  S.C. E ASIGURARE- REASIGURARE S.A.  împotriva sentinţei 

penale nr. 1986/29.06.2018  a Judecătoriei  Iași, pronunțate în dosarul penal nr.113/245/3028  

al aceleiași instanțe,  sentinţă pe care o desființează  parțial, în latura penală și în latură  civilă. 

Rejudecând cauza: 

În latură penală: 

 Se va menține cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului B.A  prin sentința 

penală atacată.  

 Se va înlătura din sentința penală apelată pedeapsa complementară  prevăzută de art. 

66 lit. h) Cod penal, precum și pedeapsa accesorie prevăzută de art. 65 Cod penal rap. la art. 

66 lit. h) Cod penal. 

Se va înlătura din sentința penală atacată dispoziția privind suspendarea executării 

pedepselor accesorii.  

Se va înlătura din sentința penală apelată obligaţia stabilită de instanţa de fond în 

sarcina inculpatului B.A  – să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei. 

În temeiul art.93 alin.2 lit. b) Cod penal, se va impune inculpatului  B.A   să 

frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat 

în colaborare cu instituţii din comunitate, destinat conştientizării consecinţelor încălcării legii. 

În latură civilă : 

Se va reduce de la 20.000 de euro la 7.000 de euro (șapte mii)  cuantumul daunelor 

morale la care a fost  obligată parte responsabilă civilmente S.C. E ASIGURARE- 

REASIGURARE S.A . către partea civilă PPM  prin sentința penală apelată. 
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Se va reduce de la 10.500  de euro la 5.000 de euro (cinci  mii), cuantumul daunelor 

morale la care a fost  obligată parte responsabilă civilmente S.C. E ASIGURARE- 

REASIGURARE S.A. către fiecare dintre părțile civile B.I.  și B.C.   prin sentința penală 

apelată. 

Se vor înlătura dispoziţiile  de obligare a părţii responsabilă civilmente S.C. E 

ASIGURARE- REASIGURARE S.A. la actualizarea cu rata inflației a sumelor  reprezentând 

despăgubiri civile daune morale, și la dobânzi la aceste despăgubiri de la data producerii 

prejudiciului ( 26.10.2015) din sentința penală apelată, urmând ca S.C. E ASIGURARE- 

REASIGURARE S.A să plătească părților civile PPM, B.G., B.I. și B.C., sumele stabilite cu 

titlul de  daune morale, prin echivalent în lei la cursul B.N.R.  din ziua plății, cu dobânda 

legală de la data rămânerii definitive a sentinței atacate . (S.C. E ASIGURARE- 

REASIGURARE S.A va plăti cu titlul de daune morale, prin echivalent în lei la cursul B.N.R. 

din ziua plății, cu dobânda legală de la data pronunțării prezentei decizii: 7000 de euro către 

PPM, 20.000 de euro către B.G.  și câte 5000 de euro către Busuioc  Ioan și B.C. ). 

Se vor menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate care nu contravin prezentei 

decizii.  

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de 

soluționarea apelurilor promovate de apelanții Ministerul Public - Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Iași, inculpatul B.A  și partea responsabilă civilmente S.C. E ASIGURARE- 

REASIGURARE S.A  rămân în sarcina statului. 

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală vor fi  apelanții - părți civile   la plata 

sumei 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, câte 50 de lei, fiecare parte civilă . 

În baza art. 276 alin. 1, 2 Cod procedură penală, se va respinge cererea formulată de 

către părțile civile  apelantele  părți civile PPM, B.G.  (), B.I.  ()  și B.C.  () de obligare a S.C. 

E ASIGURARE- REASIGURARE S.A, în calitate de parte responsabilă civilmente să 

plătească părţilor  civile suma de 1200 de  lei, cu titlu de  cheltuieli judiciare efectuate în apel. 

Curtea constată că apelul părților civile este respins ca nefondat, astfel încât acestea au căzut 

în pretenții și nu pot obține plata cheltuielilor judiciare efectuate de la partea adversă, conform 

legii civile. 

4. Vătămare corporală din culpă. Vinovăție. Culpă exclusivă. Introducerea în cauză 

a părții responsabile civilmente 

 

Cuprins pe materii: Drept penal, partea specială - vătămare corporală din culpă, drept 

procesual penal - introducerea în cauză a părții responsabile civilmente  

Indice alfabetic: tipicitate, vinovăție, culpă exclusivă. 

Temei de drept: art.196 Cod penal, Decizia Nr. 257 din 26 aprilie 2017 referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.21 alin.(1) din Codul de 

procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 472 din 22.06.2017 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală, Decizia penală nr. 796/15 noiembrie 2018 

 

Prin sentinţa penală nr. 1555 din 25.05.2018 pronunţată de Judecătoria s-a dispus: 
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„Condamnă pe inculpatul AD la pedeapsa de 1(un) an închisoare pentru săvârşirea 

infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”  prev. şi ped. de art.196 alin.2 şi alin.3 Cod 

penal. 

În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă 

complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte 

funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o 

perioadă de 1 an. 

În baza art. 65 alin.1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal interzice 

inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice 

sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul 

autorităţii de stat. 

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei închisorii aplicate 

sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2(doi) ani, calculat conform art. 

92 Cod penal, dispoziţie faţă de care pedeapsa accesorie stabilită prin prezenta sentinţă 

penală, anterior indicată, urmează a deveni executabilă doar în ipoteza revocării suspendării 

sub supraveghere şi a executării pedepsei principale a închisorii în regim de detenţie. 

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, stabileşte că, pe durata termenului de 

supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta; 

b) - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 

c) - să anunţe, în prealabil,schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 

zile; 

d) - să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale 

de existenţă; 

În temeiul art. 93 alin. 2 Cod penal impune inculpatului obligaţia de a frecventa unul 

sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau 

organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, dispune ca inculpatul să presteze o muncă 

neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, fie în cadrul Primăriei 

comunei Tomeşti, judeţul Iaşi, fie în cadrul fie în cadrul fie în cadrul unei instituţii aflate în 

subordinea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, instituţie ce va fi stabilită de către 

consilierul de probaţiune ca urmare a evaluării efectuate conform art. 51 alin. 1 din Legea nr. 

253/2013, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă. 

Potrivit art. 91 alin. 4 Cod penal, atenţionează inculpatul asupra dispoziţiilor art. 96 

Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea 

pedepsei în regim de detenţie în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, pe parcursul termenului 

de supraveghere, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse prin prezenta sentinţă 

penală sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. 

În baza disp.art. 7 din Legea nr. 76/2008 cu referire la art. 4 alin.1 lit.b din Legea 

nr.76/2008, la momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe penale, dispune prelevarea 

probelor biologice de la inculpat. 
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În baza disp.art.5 alin.5 din Legea nr. 76/2008 informează inculpatul că probele 

biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date 

Genetice Judiciare a profilului genetic. 

În baza disp.art. 397  alin. 1 Cod procedură penală cu referire la art.19- art.21 Cod 

procedură penală admite acţiunea civilă formulată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe 

„Sf.Spiridon” Iaşi, în cadrul procesului penal. Obligă partea responsabilă civilmente SC. A 

SA (în prezent aflată în procedură de faliment – lichidator judiciar) să plătească acestei părţi 

civile suma de 33.813,86 lei, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR de la data 

rămânerii definitive a prezentei sentinţe penale până la achitarea integrală a prejudiciului. 

  În baza disp.art. 397 alin. 1 Cod procedură penală cu referire la art. 19 Cod procedură 

penală raportat la disp.art.14 din Legea nr.132/2017 şi Ordinul nr.23/2014 al Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă CE, 

Obligă partea responsabilă civilmente SC. A SA, să plătească acestei părţi civile suma de 

120.000 lei cu titlu de daune morale. 

 Respinge ca fiind neîntemeiate restul pretenţiilor civile formulate de partea civilă CE,  

 În baza disp.art. 398 şi art. 274 alin. alin.1 Cod procedură penală obligă inculpatul la 

plata sumei de 1250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.  

Ia act că partea civilă CE, nu a formulat pretenţii privind cheltuielile judiciare 

efectuate în cadrul procesului penal.” 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt şi de 

drept: 

„Prin rechizitoriul emis la data de 14.07.2017 în dosarul penal nr.9891/P/2014 al 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, 

a inculpatului AD,  trimis în judecată  pentru săvârşirea infracţiunii de „vătămare corporală 

din culpă” prevăzută de art. 196 alin.2 şi alin.3 Cod penal. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi. Prin actul de sesizare a instanţei s-a 

reţinut în sarcina inculpatului că, la data de 23.07.2014, la orele 14:50, aflat la volanul 

autobuzului Mercedes Benz cu numărul de înmatriculare IS 00 OOO, a plecat de pe loc din 

Stația „Liceul de Construcții” din municipiul Iaşi, fără a se asigura că au coborât sau au urcat 

toți călătorii și fără a închide în prealabil ușile, provocând dezechilibrarea și căderea persoanei 

vătămate CE care încerca să urce de pe platforma de urcare a autobuzului și, pe cale de 

consecință, vătămarea corporală a persoanei vătămate care a suferit leziuni ce au necesitat 

pentru vindecare un număr de 150-160 de zile de îngrijiri medicale, precum și o infirmitate 

fizică permanentă. 

Prezent în faţa instanţei de judecată la data de 27.02.2018, după aducerea la cunoştinţă 

a drepturilor  şi obligaţiilor prevăzute de art. 83 Cod procedură penală, art. 108 alin.1,alin.2 şi 

art. 374 alin. 2 Cod procedură penală, inculpatul a fost de acord să dea declaraţie în faza 

cercetării judecătoreşti. În esenţă, inculpatul a susţinut că se consideră parţial vinovat de 

producerea accidentului, la producerea rezultatului contribuind atât culpa sa, cât şi culpa 

persoanei vătămate  - cu privire la care a apreciat că a urcat în autobuzul pe care îl conducea 

în timp ce uşile acestuia se închideau lent – şi starea autobuzului pe care îl conducea în acea 

zi, întrucât acesta era un mijloc de transport în comun second – hand şi nu avea sistem de 

blocare a roţilor, dotare pe care o avea autobuzul pe care în conducea în mod obişnuit şi care 

se defectase în acea zi.  
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Iniţial, persoana vătămată CE a formulat pretenţii civile în cadrul procesului penal 

conform precizărilor scrise menţionate la dosarul Judecătoriei Iaşi şi a indicat suma de  500 lei 

cu titlu de daune materiale şi suma de 450.000 lei cu titlu de daune morale. Ulterior, în 

declaraţia dată în faza de judecată a procesului penal, partea civilă CE a majorat cuantumul 

daunelor morale indicate iniţial, indicând suma de 1.000.000 lei cu acest titlu. 

Persoana vătămată CE a precizat că înţelege să menţină plângerea formulată împotriva 

inculpatului. 

Cu adresa nr.35905/01.08.2016, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf.Spiridon” 

Iaşi, s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 33.813,86 lei şi dobânda 

de referinţă a BNR până la achitarea integrală a prejudiciului, reprezentând cheltuielile de 

cazare şi contravaloarea îngrijirilor medicale acordate persoanei vătămate CE în perioada 

23.07.2014 – 21.09.2014, conform F.O. nr.56174/2014.  

În cauză, la solicitarea părţii civile  CE s-a dispus introducerea şi citarea în calitate de  

parte responsabilă civilmente a SC A   SA, având în vedere că, la data producerii accidentului, 

pentru autovehiculul condus de către inculpat era încheiată cu această societate poliţa RCA 

seria RO/02/X1/SP nr.010217700 valabilă pentru perioada  28.03.2014 – 27.03. 

La termenul de judecată din data de 27.02.2018, instanţa a luat act de manifestarea de 

voinţă a inculpatului şi a părţii civile CE în sensul că nu contestă declaraţiile martorilor din 

lucrări, aspect faţă de care dispune neaudierea acestora în faza judecăţii. 

   La acelaşi termen de judecată, anterior menţionat, pentru motivele indicate în 

respectiva încheiere de şedinţă, instanţa a respins cererea formulată de partea civilă CE  prin 

apărătorul său, privind introducerea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a 

societăţii S.C. U S.R.L., a admis probele solicitate de partea civilă CE, prin apărătorul său ales 

- respectiv proba cu înscrisuri şi proba testimonială  constând în audierea martorei GT - şi a 

admis proba cu înscrisuri în circumstanţiere solicitată de inculpat, prin apărătorul său, precum 

şi cererea apărătorului inculpatului privind emiterea unei adrese către Spitalul Clinic Judetean 

de Urgente Sf. Spiridon, cu solicitarea de a comunica care era costul unei zile de spitalizare în 

perioada în care acesta a fost internată în această unitate medicală, prin raportare la adresa nr. 

35095/01.08.2016 prin care a adus la cunoştinţă  că se constituie parte civilă în procesul penal 

cu suma de suma de 33.813.86 lei. 

   Totodată, instanţa a respins proba solicitată de inculpat, prin apărătorul său, privind 

efectuarea unei anchete sociale la domiciliul persoanei vătămate CE, apreciind-o ca fiind 

nerelevantă pentru dovedirea daunelor morale solicitate de aceasta în cadrul procesului penal 

(teză probatorie indicată în susţinerea respectivei solicitări). 

Cu adresa nr. 19104/19.04.2018, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf.Spiridon” 

Iaşi a precizat că din suma indicată cu titlu de despăgubiri civile, suma de 27.175 lei 

reprezintă cheltuielile de cazare aferente numărului de 56 zile de spitalizare, în condiţiile în 

care costul unei zile de cazare era în cuantum de 493 în perioada 23.07.2014 – 21.09.2014.  

   Inculpatul şi partea civilă CE au depus la dosarul cauzei o serie de înscrisuri, aceasta 

din urmă ataşând la dosar şi o serie de planşe fotografice apreciate ca fiind relevante pentru 

soluţionarea cauzei. 

Partea responsabilă civilmente SC A  SA a solicitat proba cu înscrisuri şi efectuarea 

unei anchete sociale la domiciliul părţilor civile. Pentru argumentele expuse în încheierea de 
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şedinţă din data de 27.03.2018, instanţa a admis proba cu înscrisuri şi a respins solicitarea 

privind efectuarea anchetelor sociale indicate. 

Analizând în mod coroborat actele şi lucrările cauzei, ansamblul probelor administrate 

în faza urmăririi penale şi în faza de judecată a procesului penal, instanţa reţine următoarea 

situaţie de fapt: 

În fapt: 

La data de 23.07.2014, la orele 14:50, inculpatul AD, aflat la volanul autobuzului 

Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare IS 00 OOO, a plecat de pe loc din Stația „Liceul de 

construcții”, fără a se asigura că au coborât sau urcat toți călătorii și fără a închide în prealabil 

ușile, provocând dezechilibrarea și căderea persoanei vătămate CE de pe platforma de urcare 

a autobuzului și, pe cale de consecință, vătămarea corporală a acesteia. Persoana vătămată a 

suferit leziuni multiple la nivelul membrelor inferioare, leziuni care au necesitat pentru 

vindecare un nr. de 150-160 de zile de îngrijiri medicale și au necesitat o amputație care îi 

conferă persoanei vătămate o infirmitate fizică permanentă. 

Din procesul verbal de cercetare la fața locului  rezultă că în data de 23.07.2014, în 

jurul orei 14:50, dispeceratul Biroului Rutier Iași a fost sesizat de către Serviciul pentru 

Apeluri de Urgență 112, cu privire la faptul că pe str. Bucium din mun. Iași s-a produs un 

accident rutier soldat cu victime omenești. Echipa operativă care s-a deplasat la fața locului, a 

constatat că evenimentul rutier s-a produs pe str. Bucium, pe sensul de mers dinspre 

intersecția Baza 3 către bd. Socola, în stația pentru mijloacele de transport în comun „Liceul 

de Construcții”. În zona producerii accidentului, au fost identificate indicatoarele rutiere 

„Oprire interzisă” și „Stație de autobuz”. 

La fața locului, în stația de autobuz „Liceul de Construcții”, organele de poliție au 

găsit autovehiculul implicat în accident, tip autobuz, marca Mercedes Benz, cu numărul de 

înmatriculare IS-06-ZAB, proprietatea S.C. U S.R.L., cu privire la care s-a stabilit că a fost 

mutat din locul în care s-a produs accidentul. 

Lângă autobuzul implicat în accident, a fost identificat conducătorul auto, legitimat în 

persoana inculpatului AD, care a fost testat alcoolscopic, la ora 15
:
06,

 
stabilindu-se că nu se 

afla sub influența alcoolului. Inculpatul a fost condus de organele de poliție la Spitalul Clinic 

de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi, unde la orele 15
52

, i-a fost prelevată o mostră biologică 

de sânge, rezultatul analizei toxicologice fiind, de asemenea, negativ. 

Lângă roata dreaptă spate a autobuzului, pe bordură, a fost identificată persoana 

vătămată CE care prezenta leziuni la membrul inferior stâng și care a fost transportă cu o 

autospecială SMURD la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, pentru investigații, 

aici fiind și testată alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. În locul în care a fost găsită persoana 

vătămată, pe carosabil, a fost descoperită o pată de culoare brun-roșcat, ce părea fi sânge, 

dispusă pe o suprafață de 0,50 m X 1,00 m, precum și o sandală de culoare neagră din piele ce 

aparținea victimei. 

În urma impactului cu autoturismul condus de inculpat, persoana vătămată a suferit 

leziuni multiple la nivelul membrului inferior stâng leziuni produse, conform expertizelor 

medico-legale efectuate, prin comprimare între două planuri dure, în cadrul unui accident 

rutier (posibil călcare cu roata). Potrivit raportului de primă expertiză medico-legală nr. 6112 

din 05.11.2014 întocmit de Institutul de Medicină Legală Iaşi, persoana vătămată CE a 

prezentat mai multe leziuni estimate a necesita un număr de 110 – 120 zile îngrijiri medicale 
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pentru vindecare. Raportul de primă expertiză medico-legală specifica faptul că la momentul 

examinării medico-legale, persoana vătămată prezenta amputație AIFP DI-DII care îi conferă 

o infirmitate fizică permanentă și că leziunile prezentate nu au fost de natură să îi pună viața 

în pericol. 

Potrivit raportului de nouă expertiză medico-legală nr. 8166 din 29.04.2016, numărul 

de zile de îngrijiri medicale necesitat de persoana vătămată CE, pentru vindecarea leziunilor 

suferite în urma accidentului rutier a fost stabilit la 150 – 160 zile îngrijiri medicale. Potrivit 

raportului de nouă expertiză medico-legală întocmit de Institutul de Medicină Legală Iaşi, 

avizat de Comisia Comisia de Avizare și Control al Actelor Medico-Legale din cadrul I.M.L. 

Iași, persoanei vătămate nu i-a fost pusă în primejdie viaţa, însă amputația posttraumatică DII- 

DIII picior stâng constituie o infirmitate fizică permanentă. 

   Mijloacelor de probă administrate în cauză, în special informaţiile oferite de datele 

relevate cu ocazia cercetării la fața locului, planşele fotografice aferente, declarațiile persoanei 

vătămate, declaraţiile martorilor A.B., B.C., D.E., F.G.  și imaginile video care surprind 

parțial producerea accidentului confirmă împrejurările de fapt în care a avut loc accidentul. 

Astfel, autobuzul marca Mercedes Benz, cu numărul de înmatriculare IS 00 OOO era condus 

în data de 23.07.2014, pe ruta 29, de către inculpatul AD, iar activitatea de taxare era realizată 

de BG, în calitate de taxator. Din examinarea fotografilor efectuate la fața locului rezultă că 

autobuzul avea două uși, ambele pe partea laterală dreapta, una situată în față, în dreptul 

șoferului și una la mijlocul autobuzului, iar accesul în autobuz se făcea pe o platformă, 

neexistând trepte. 

În faza de urmărire penală, persoana vătămată CE a arătat că în ziua de 23.07.2014, în 

jurul orelor 14:30 -15:00, se afla în stația de autobuz „Liceul de Construcții” din municipiul 

Iaşi, cu intenția de a se deplasa cu un autobuz până în zona Pieții Nicolina. La un moment dat, 

în stație a oprit un autobuz cu nr. de traseu 29, s-a poziționat în dreptul ușii de acces de la 

mijloc și a așteptat să coboare călătorii pe aceeași ușă, pentru a putea urca. Persoana vătămată 

a mai relatat că, pentru a urca, a pus mai întâi piciorul drept pe platforma autobuzului, iar cu 

mâna stângă s-a sprijinit de o bara fixată pe ușa din stânga a autobuzului, moment în care, 

autobuzul s-a pus brusc în mișcare către înainte, cu ușile deschise, iar ea s-a dezechilibrat și a 

căzut cu capul pe trotuar, piciorul stâng i-a fost prins sub roata din dreapta spate a 

autobuzului, cel drept fiind depărtat. Imediat, din autobuz au coborât mai multe persoane, 

printre care și o femeie ce se afla pe scaunul de lângă ușă, care au încercat să o ajute până la 

sosirea echipajelor de intervenție. Persoana vătămată a afirmat că taxatorul autobuzului (B.G), 

pe care l-a recunoscut după ecusonul din piept, a strigat la șofer și a coborât, după ce au 

coborât călătorii, și le-a dat acestora o sticlă cu apă, însă nu s-a apropiat de ea, nici nu i-a 

acordat primul ajutor. Persoana vătămată a precizat că nu își amintește unde era poziționat 

taxatorul în momentul în care a încercat să urce în autobuz, respectiv nu își amintește să îl fi 

văzut pe taxator lângă ușa din mijloc, unde reține că pe scaun se afla o femeie.  

În faza de urmărire penală, persoana de sex feminin pe care persoana vătămată a 

observat-o stând pe scaun în autobuz în zona din mijloc a fost identificată în persoana 

martorului EDE care a declarat că a surprins în mod direct producerea accidentului. Martorul 

EDE a arătat că în ziua de 23.07.2014, se deplasa pe str. Bucium din mun. Iași, din direcția 

intersecție Baza 3 către bd. Socola, cu un autobuz pe traseul 29 (Tomești-Iași), ocupând un 

loc situat în zona de mijloc. Autobuzul a oprit în stația „Liceul de Construcții”, unde se afla o 
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femeie cu vârstă între 50-60 de ani. Acesta a încercat să urce în autobuz, pe ușa din mijloc, iar 

când a pus un picior pe treapta de urcare, autobuzul s-a pus în mișcare cu ușile deschise, 

femeia cazând pe stradă lângă autobuz. Martorul EDE a afirmat că cel care a strigat la șofer să 

oprească a fost taxatorul care apoi a scos capul pe ușa ce se afla în continuare deschisă. 

Martorul l-a auzit pe taxator (BE) când i-a spus șoferului (inculpatul AD) că i-a strivit piciorul 

femeii, după care s-a deplasat cu reținere către victimă. Martorul a mai declarat că a coborât 

din autobuz și a văzut o baltă de sânge lângă femeia rănită. 

Producerea accidentului a fost surprinsă și de martorul CM aflat, de asemenea, în 

autobuz, unde ocupa primul loc de după ușa din mijloc, pe partea dreaptă. Martorul CM a 

declarat că înainte ca autobuzul să oprească în stația din dreptul Secției 5 Poliție Iași, a văzut 

că în stație aștepta o femeie cu vârsta de circa 60 de ani, de statură mică, grăsuță. În stație, pe 

ușa din mijloc au coborât din autobuz câțiva călători, după care a văzut cum femeia s-a 

îndreptat spre ușă, iar în același timp taxatorul s-a îndreptat spre ușa din mijloc pentru a o taxa 

pe femeie. Imediat, autobuzul s-a pus în mișcare brusc, moment în care martorul l-a auzit pe 

taxator strigând la șofer „Oprește mașina! Vai, Doamne, ce ai făcut!”. Imediat, martorul a 

întors capul și a văzut că femeia pe care o văzuse anterior pregătindu-se să urce în autobuz, 

era căzută pe partea carosabilă, cu piciorul stâng prins sub roata autobuzului. Martorul a văzut 

că victima prezenta o fractură deschisă și i-a solicitat șoferului, inculpatul A, să cheme o 

ambulanță pentru a o duce la spital. 

Audiat fiind în calitate de martor, BE, taxator în autobuzul implicat în accident, a 

declarat că nu a văzut momentul în care persoana vătămată a căzut de pe platforma 

autobuzului și că, auzind strigătele călătorilor, a coborât pe ușa din mijloc și a văzut-o pe 

persoana vătămată căzută pe carosabil, după roata din spate a autobuzului. Martorul a mai 

declarat că era ocupat cu taxarea călătorilor care urcaseră în stația respectivă în autobuz, 

respectiv patru persoane, că nu a văzut ca o altă persoană să încerce să urce în autobuz și că, 

oricum nu ar fi putut urca altă persoană, întrucât ușile s-au închis după ce au urcat cele patru 

persoane. Martorul B.E a declarat că autobuzul s-a pus în mișcare imediat ce s-a apucat de 

taxat călătorii care urcaseră și că, în 6-7 secunde, alți călători au început să strige că este o 

femeie căzută lângă autobuz, autobuzul a oprit, șoferul a deschis ușile din mijloc și el a 

coborât, văzând-o pe persoana vătămată căzută cu fața în jos și piciorul stând plin de sânge. 

Martorul a mai susținut că nu a văzut ca persoana vătămată să urce în autobuz în timp ce 

acesta se afla în stație și cât timp ușile au fost deschise.  

Față de contradicțiile dintre declarațiile date de martorul EDE și martorul BE, organele 

de cercetare penală au procedat la efectuarea unei confruntări, în vederea lămuririi cauzei. Cu 

ocazia confruntării, martorul EDE și-a menținut declarația, precizând că a văzut cum persoana 

vătămată a pus piciorul pe scara autobuzului și s-a prins cu o mână de o bară situată în 

interiorul autobuzului, la mijlocul distanței dintre uși, după care, în momentul imediat 

următor, autobuzul s-a pus în mișcare, iar femeia s-a dezechilibrat și a căzut în afara 

autobuzului. Martorul a subliniat faptul că autobuzul a plecat din stație cu ușile deschise și că 

toate persoanele din autobuz s-au alarmat și au strigat la șofer să oprească, iar acesta a oprit 

imediat. Martorul B. și-a nuanțat declarațiile cu ocazia confruntării, arătând că nu reține dacă 

autobuzul a plecat din stație cu ușile închise sau deschise și că nu își aduce aminte să fi sesizat 

vreun zgomot care să îi inducă ideea că ușile s-au închis. Martorul a precizat însă că, din câte 

știe, de când lucrează la U, întâi se închid ușile și apoi autobuzul se pune în mișcare. Această 
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explicație dată de martor justifică, alături de spiritul de solidaritate cu colegul de serviciu, 

șoferul vinovat de producerea accidentului, declarațiile date de martor anterior care, deși nu a 

realizat dacă ușile erau închise sau deschise la momentul plecării din stație a autobuzului, a 

declarat că ușile erau închise. Martorul a susținut în continuare că nu a văzut momentul 

căderii de pe scara (platforma) autobuzului a persoanei vătămate întrucât atenția îi era 

concentrată pe taxarea călătorilor.  

În momentul producerii accidentului rutier soldat cu vătămarea corporală a persoanei 

vătămate, pe banda a doua a str. Bucium, în aceeași direcție Baza 3 – Granit, se deplasa și 

autoturismul marca Mercedes Benz cu nr. IS-…., condus de martorul TM, care avea montată 

la bord o cameră video. Martorul a declarat că, în timp ce conducea în zona Secției 5 Poliție, a 

observat pe sensul său de mers, pe banda 1, un autobuz, care s-a pus în mișcare către înainte, 

circa 1-2 metri, și că de pe platforma de urcare, situată pe partea dreaptă a autobuzului o 

femeie s-a dezechilibrat și a căzut, unul din picioare fiindu-i prins sub roata din partea dreapta 

spate a autobuzului. Martorul a oprit autoturismul în fața autobuzului și concomitent a apelat 

telefonic Serviciul 112, după care s-a apropiat de victimă, lângă care se mai aflau doi bărbați, 

observând că era o femeie cu vârsta de circa 60 de ani care era poziționată cu capul pe 

bordura, cu fața în sus, restul corpului fiind sub autobuz. Martorul își amintește că i-a cerut 

unuia dintre cei doi bărbați să aducă apă, timp în care discuta cu victima pe care încerca să o 

liniștească, aceasta fiind in stare de șoc (încerca să se ridice și să se uite spre picioare). 

Martorul a mai declarat că, după ce au intervenit mai mulți cetățeni, s-a retras către partea din 

față a autobuzului de unde a privit către cei care acordau ajutor victimei timp în care a mai 

efectuat un apel la poliție. Martorul TM a rămas la fața locului până la sosirea organelor de 

poliție cărora le-a oferit date cu privire la accident, spunându-le și că deține o înregistrare 

video surprinsă de camera de bord a mașinii sale. În aceeași zi, martorul s-a prezentat la sediul 

Biroului Rutier și a pus la dispoziția organelor de poliție, pe un suport de memorie tip stick, 

înregistrarea video a accidentului (care a fost transferată ulterior pe un CD), specificând că 

formatul specific al imaginii este unul de tip de tip lat (wide), sub un unghi de circa 160
0
, ceea 

ce duce la o distorsionare a distanțelor.  

Prin examinarea înregistrării video pusă la dispoziție de martorul TM, se observă că 

autobuzul marca Mercedes Benz, cu numărul de înmatriculare IS 00 OOO se afla în data de 

23 .07.2017, la orele 14:48 în stația de autobuz, roțile față fiind orientate paralel cu bordura, 

iar în partea lateral dreapta spate se vede silueta unei persoane căzute. Pe banda 1, în fața 

autobuzului, nu se observă nici un alt autoturism. 

Martorul CP a ajuns la locul accidentului după producerea acestuia și a observat 

autobuzul care aștepta sosirea poliției, cu ușile închise, poziționat paralel cu bordura, precum 

și o baltă de sânge în spatele autobuzului, la cca un metru și, aflând de la inculpatul AD că „a 

prins cu roata din spate o femeie”,  a înțeles că sângele provenea de la femeia accidentată. 

În declaraţiile date în faza de urmărire penală, inculpatul AD a recunoscut parțial 

comiterea faptei, arătând că în data de 23.07.2014, era de serviciu, fiind repartizat să conducă 

autobuzul marca Mercedes Benz cu nr. IS-06-ZAB, pentru a efectua transport de persoane pe 

traseul cu nr. 29,  Podu Roș (Iași) – com. Tomești. În jurul orei 14:50, se deplasa pe str. 

Bucium din mun. Iași din direcția Baza 3 către intersecția Granit și a oprit în stația de 

autobuze situată vizavi de sediul Poliției Locale. Inculpatul a declarat că în staţie aştepta un 

singur călător, o femeie, care se afla la o distanţă de circa 3-4 metri de bordură. Inculpatul a 
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susținut că după ce din autobuz au coborât câţiva călători, s-a asigurat în oglinda retrovizoare 

că niciun călător nu intenționa să urce, după care a închis ușile și a pus în mișcare autobuzul, 

cu intenția de a reintra în trafic, deplasându-se aproximativ 1 metru, timp în care a virat foarte 

puțin la stânga, pentru a ocoli autovehiculele parcate pe banda sa de circulație. Imediat, a 

auzit călătorii din autobuz strigând, a oprit, a deschis ușile din față și din spate (situată la 

mijlocul autobuzului), iar când s-a uitat în oglinda retrovizoare dreapta, a văzut o femeie 

căzută pe o parte lângă autobuz. A coborât, prilej cu care a observat că aceasta avea unul din 

membrele inferioare prins sub roata din spate, a urcat înapoi la volan și a deplasat autobuzul 

în față circa  1-2 metri pentru a elibera victima, după care a coborât din nou și a așteptat 

sosirea poliției și a ambulanței.  

Referitor la modul de funcționare al ușilor autobuzului, inculpatul AD a precizat faptul 

că acestea se închideau lent fiind prevăzute cu senzori care nu permiteau deschiderea ușilor 

când cineva din interior se afla în dreptul lor, iar dacă cineva stătea între uși, când acestea sunt 

în curs de închidere, ele se deschid din nou. Autobuzul era dotat cu butoane pentru 

deschiderea ușilor de către călători, dar nu funcționau, închiderea și deschiderea ușilor putând 

fi acționată prin butoane separate numai de conducătorul autobuzului. 

  În faza de judecată a procesului penal inculpatul a declarat că se consideră parţial 

vinovat de producerea accidentului, la producerea rezultatului contribuind atât culpa sa, cât şi 

culpa persoanei vătămate  - cu privire la care a apreciat că a urcat în autobuzul pe care îl 

conducea în timp ce uşile acestuia se închideau lent – şi starea autobuzului pe care îl conducea 

în acea zi, întrucât acesta era un mijloc de transport în comun second hand şi nu avea sistem 

de blocare a roţilor, dotare pe care o avea autobuzul pe care în conducea în mod obişnuit şi 

care se defectase în acea zi.  

  Constată instanţa că, în mod corect s-a concluzionat de către procurorul de caz că 

afirmațiile inculpatului, în sensul anterior menţionat, sunt parțial infirmate de declarațiile 

martorilor EDE, CM, CP și TM, precum și de înregistrarea video efectuată de camera de pe 

bordul autoturismului martorului TM, care indică faptul că autobuzul a plecat cu ușile 

deschise și că acesta a rulat înainte, fără a braca roțile din față pentru a vira stânga, manevră 

care oricum nu era necesară, banda 1 de circulație fiind liberă.  

Susținerile inculpatului cu privire la modul de închidere a ușilor nu au mai putut fi 

verificate întrucât autobuzul implicat în accident a fost casat, însă, chiar dacă acesta era modul 

de funcționare a ușilor, cât timp inculpatul cunoștea acest fapt, el avea obligația de a verifica, 

înainte de a pleca din stație, dacă ușile s-au închis sau nu, respectiv dacă nu se află o persoană 

în zona de senzori care să împiedice închiderea ușilor ; autobuzul era dotat cu o oglindă 

laterală care îi permitea inculpatului să vadă până în spatele autobuzului și la o distanță 

laterală de până la un metru de autobuz. Cât timp inculpatul avea posibilitatea tehnică de a o 

observa pe persoana vătămată atât pe timpul cât se afla lângă autobuz, cât și pe timpul cât 

aceasta se afla cu piciorul drept pe platforma autobuzului și cu piciorul stâng pe carosabil 

(acest picior fiind prins ulterior sub roata autobuzului), precum și obligația legală de a se 

asigura înainte de a pleca din stație că ușile s-au închis, neexistând călători antrenați în urcare 

sau coborâre, culpa inculpatului în ceea ce priveşte producerea accidentului îi aparţine în 

exclusivitate.  

Constată instanţa că mijloacele de probă administrate confirmă că, la data de 

23.07.2014, orele 14:48, autobuzul marca Mercedes Benz  cu nr. de înmatriculare IS 00 OOO 
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condus de inculpatul AD a oprit în stația destinată mijloacelor transport în comun „Liceul de 

construcții”din municipiul Iaşi, staţie în care aștepta autobuzul un singur călător, respectiv 

persoana vătămată CE. După ce din autobuz au coborât câțiva călători, pe ușa de la mijlocul 

autobuzului, persoana vătămată a încercat să urce în autobuz, pe aceeași ușă, punând piciorul 

drept pe platforma autobuzului și sprijinindu-se cu mâna stângă de bara fixată pe ușa din 

stânga a autobuzului, moment în care, inculpatul AD, fără a verifica dacă mai există călători 

antrenați în urcare sau coborâre, și fără a se asigura că ușile sunt închise, a pus în mișcare 

autobuzul, provocând în acest fel dezechilibrarea persoanei vătămate și căderea sa în afara 

autobuzului, piciorul stâng pe care persoana vătămată nu a reușit să îl așeze pe platformă, 

fiind tras sub autobuz și călcat cu roata dreapta spate.  

Faţă de situaţia de fapt reţinută şi mai sus expusă, instanţa reţine existenţa unei culpe 

exclusive a inculpatului AD în producerea accidentului şi a consecinţelor sale, respectiv 

vătămarea corporală a  persoanei vătămate CE, în sarcina inculpatului reținându-se încălcarea 

următoarelor prevederi legale în materia circulației rutiere: 

- art. 35 al. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, potrivit căruia  „participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu 

afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a 

persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private”. 

- art. 148 al. 1 pct. 7 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, potrivit 

căruia „se interzice conducătorului de autovehicul sau tramvai (…) să pornească de pe loc cu 

ușile deschise”. Nerespectarea interdicției conducătorului de autovehicul sau tramvai de a 

porni de pe loc cu ușile deschise este sancționată de art. 101 al. 1 pct. 14 din O.U.G. nr. 

195/2002, cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni. 

- art. 151 al. 1 lit. d) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, potrivit 

căruia „Conducătorul autovehiculului sau tramvaiului care efectuează transport public de 

persoane este obligat (…) să repună în mişcare autovehiculul sau tramvaiul din staţie după ce 

a semnalizat intenţia și s-a asigurat că poate efectua, în siguranță, aceasta manevră”. 

Neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport 

public de persoane sau de mărfuri este sancționată de art. 102 al. 1 pct. 15 din O.U.G. nr. 

195/2002, cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni.  

   Constată instanţa că ansamblul probator administrat în cauză  nu conduce la 

reţinerea în sarcina persoanei vătămate CE a unei conduite culpabile care să fi concurat la 

producerea accidentului în care a fost implicată la data de 23.07.2014, afirmaţiile inculpatului 

– în sensul că aceasta  a urcat în autobuzul pe care îl conducea în timp ce uşile acestuia se 

închideau lent – în lipsa unor date care să confirme aspectele invocate, fiind lipsite de forţa 

probantă necesară pentru conturarea unei situaţii de fapt contrară celei reţinute  şi mai sus 

expusă. 

  Situaţia de fapt mai sus menţionată este susţinută cu următoarele mijloace de probă: 

- procesul – verbal de sesizare din oficiu întocmit la data de 06.12.2016; 

- procesul verbal de cercetare la fața locului şi planșele fotografice aferente; 

- procesul verbal de vizionare a înregistrării video a accidentului, planșele foto cu 

cadre relevante extrase din fișierul video și suportul optic cuprinzând înregistrarea video a 

accidentului; 

- procesul verbal de constatare tehnică a autobuzului ; 
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- declarațiile persoanei vătămate CE, date în ambele faze procesuale; 

- raportul de primă expertiză medico-legală nr.6112/05.11.2014 întocmit de Institutul 

de Medicină Legală Iaşi; 

- raportul de nouă expertiză medico-legală 8166/29.04.2015 întocmit de Institutul de 

Medicină Legală Iaşi; 

- avizul nr. 8676/08.05.2015 al Comisiei de Avizare și Control al Actelor Medico-

Legale din cadrul Institutul de Medicină Legală Iași; 

- declaraţia martorilor EDE, CM, CP şi TM în faza de urmărire penală, declaraţii 

necontestate de părţi în faza cercetării judecătoreşti; 

- procesul verbal de confruntare dintre martorul EDE și martorul BE; 

- declarațiile date în faza de urmărire penală de numitul  BE în calitate de suspect și 

inculpat (calităţi procesuale pe care acesta le-a dobândit în cadrul cercetărilor efectuate pentru 

infracţiunea de „mărturie mincinoasă” prev. şi ped. de art. 283 alin.1 Cod penal, infracţiune cu 

privire la care procurorul de caz a dispus clasarea prin rechizitoriul emis la data de 14.07.2017 

în dosarul penal nr.9891/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi), precum și în 

calitate de martor; 

- declaraţiile inculpatului AD, date în faţa organelor judiciare în ambele faze procesuale, 

faţă de  toate acestea instanţa constatând că prezumţia relativă de nevinovăţie prevăzută de 

dispoziţiile art.4 Cod procedură penală în favoarea sa a fost răsturnată, fiind dovedită, dincolo 

de orice îndoială rezonabilă, vinovăţia acestuia. 

 În drept:  

Fapta inculpatului AD care, la data de 23.07.2014, la orele 14:50, aflat la volanul 

autobuzului Mercedes Benz cu numărul de înmatriculare IS 00 OOO, a plecat de pe loc din 

Stația „Liceul de Construcții” din municipiul Iaşi, fără a se asigura că au coborât sau au urcat 

toți călătorii și fără a închide în prealabil ușile, provocând dezechilibrarea și căderea persoanei 

vătămate CE care încerca să urce de pe platforma de urcare a autobuzului și, pe cale de 

consecință, vătămarea corporală a persoanei vătămate care a suferit leziuni ce au necesitat 

pentru vindecare un număr de 150-160 de zile de îngrijiri medicale, precum și o infirmitate 

fizică permanentă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „ vătămare corporală 

din culpă” prev. şi ped. de art.196 alin.2 şi alin.3 Cod penal.  

 Constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, 

instanţa va dispune condamnarea inculpatului AD pentru săvârşirea infracţiunii mai sus 

menţionate. 

 La individualizarea judiciară a pedepsei ce va fi stabilită inculpatului se va ţine 

seama, conform criteriilor generale de individualizare înscrise la art. 74 Cod penal, atât de 

limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile comise, de starea de pericol  creată 

(sub acest aspect, instanţa va avea în vedere că atitudinea culpabilă a inculpatului a creat o 

stare de pericol deosebită, în condiţiile în care s-a produs un accident în urma căruia a fost 

lezată integritatea corporală a persoanei vătămate CE, aceasta din urmă suferind leziuni fizice 

ce au necesitat pentru vindecare un număr mare de zile de îngrijiri medicale, respectiv 150-

160 astfel de zile, precum şi o infirmitate fizică permanentă), de motivul săvârşirii 

infracţiunilor şi scopul urmărit, de antecedenţa penală a inculpatului (sub acest aspect, 

instanţa va avea în vedere împrejurarea că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale), 

de conduita acestuia după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal (inculpatul s-a 
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prezentat în faţa organelor judiciare în ambele faze ale procesului penal şi a manifestat interes 

faţă de modul de soluţionare a cauzei), de nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, 

situaţia familială şi socială (aşa cum rezultă din actele în circumstanţiere depuse de către 

inculpat la dosarul cauzei). 

 Faţă de considerentele sus expuse, instanţa va aplica  inculpatului AD pedeapsa de 1 

an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „vătămare corporală din culpă” prev. şi ped. de 

art.196 alin.2 şi alin.3 Cod penal, apreciind că reţinerea circumstanţelor atenuante nu se 

impune în prezenta cauză penală. 

   În baza art. 66 alin.1 lit.a,b Cod penal instanţa va interzice inculpatului ca pedeapsă 

complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte 

funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o 

perioadă de 1 an, apreciind că interzicerea celorlalte drepturi prevăzute de art. 66 Cod penal 

nu se impune raportat la natura infracţiunii săvârşite şi împrejurările comiterii acesteia.  

În baza art. 65 alin.1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit.a,b Cod penal va interzice 

inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice 

sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul 

autorităţii de stat. 

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a executării pedepsei ce va fi aplicată 

inculpatului prin prezenta sentinţă penală, instanţa reţine dispoziţiile art. 91 Cod penal, 

conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o 

anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv 

în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, inculpatul nu a mai fost 

condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute 

în art. 42 Cod penal sau pentru care a intervenit reabilitarea ori  s-a împlinit termenul de 

reabilitare, inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul 

comunităţii, în raport de persoana  acestuia, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, 

de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, 

precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este 

suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, inculpatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă 

este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. 

Instanţa constată că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, 

condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 1 an închisoare, inculpatul nu a fost condamnat 

anterior la pedeapsa închisorii, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat 

zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau 

a participanţilor astfel încât instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără 

executarea de către acesta a pedepsei. 

Faţă de aceste considerente, în baza art. 91 Cod penal, instanţa va dispune suspendarea 

executării sub supraveghere a pedepsei ce va fi stabilită inculpatului prin prezenta sentinţă 

penală  şi va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod 

penal.  

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul 

trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta; 

b) - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 
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c) - să anunţe, în prealabil,schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 

zile; 

d) - să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale 

de existenţă; 

În temeiul art. 93 alin. 2 Cod penal va impune inculpatului obligaţia de a frecventa 

unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune 

sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, va dispune ca inculpatul să presteze o muncă 

neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, fie în cadrul Primăriei 

comunei Tomeşti, judeţul Iaşi, fie în cadrul fie în cadrul fie în cadrul unei instituţii aflate în 

subordinea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, instituţie ce va fi stabilită de către 

consilierul de probaţiune ca urmare a evaluării efectuate conform art. 51 alin. 1 din Legea nr. 

253/2013, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă. 

Potrivit art. 91 alin. 4 Cod penal, instanţa va atenţiona inculpatul asupra dispoziţiilor 

art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi 

executarea pedepsei în regim de detenţie în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, pe parcursul 

termenului de supraveghere, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de lege sau 

în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. 

Ca urmare a modalităţii de executare a pedepsei închisorii ce va fi aplicată inculpatului 

prin prezenta sentinţă penală – respectiv suspendarea executării sub supraveghere - pedeapsa 

accesorie stabilită acestuia şi mai sus menţionată va deveni executabilă doar în ipoteza 

revocării suspendării sub supraveghere şi a executării pedepsei principale a închisorii, în 

regim de detenţie. 

În baza disp.art. 7 din Legea nr. 76/2008 cu referire la art. 4 alin.1 lit.b din Legea 

nr.76/2008, prin raportare la gravitatea infracţiunii pentru care inculpatul va fi condamnat prin 

prezenta sentinţă penală, instanţa va dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat, la 

momentul rămânerii definitive a acestei hotărâri. 

În baza disp.art.5 alin.5 din Legea nr. 76/2008 instanţa va informa inculpatul că 

probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de 

Date Genetice Judiciare a profilului genetic. 

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa reţine următoarele: 

Iniţial, persoana vătămată CE a formulat pretenţii civile în cadrul procesului penal 

conform precizărilor scrise menţionate la dosarul Judecătoriei Iaşi şi a indicat suma de  500 lei 

cu titlu de daune materiale şi suma de 450.000 lei cu titlu de daune morale. Ulterior, în 

declaraţia dată în faza de judecată a procesului penal, partea civilă CE a majorat cuantumul 

daunelor morale indicate iniţial, indicând suma de 1.000.000 lei cu acest titlu. 

Cu adresa nr.35905/01.08.2016, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf.Spiridon” Iaşi 

s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 33.813,86 lei şi dobânda de 

referinţă a BNR până la achitarea integrală a prejudiciului, reprezentând cheltuielile de cazare 

şi contravaloarea îngrijirilor medicale acordate persoanei vătămate CE în perioada 23.07.2014 

– 21.09.2014, conform F.O. nr.56174/2014.  

În cauză, la solicitarea părţii civile CE s-a dispus introducerea şi citarea în calitate de  

parte responsabilă civilmente a SC A SA, având în vedere că, la data producerii accidentului, 
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pentru autovehiculul condus de către inculpat era încheiată cu această societate poliţa RCA 

seria RO/02/X1/SP nr.010217700 valabilă pentru perioada  28.03.2014 – 27.03.2015. 

Cu adresa nr. 19104/19.04.2018, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf.Spiridon” 

Iaşi a precizat că din suma indicată cu titlu de despăgubiri civile, suma de 27.175 lei 

reprezintă cheltuielile de cazare aferente numărului de 56 zile de spitalizare, în condiţiile în 

care costul unei zile de cazare era în cuantum de 493 în perioada 23.07.2014 – 21.09.2014.  

Inculpatul şi partea civilă CE au depus la dosarul cauzei o serie de înscrisuri, aceasta 

din urmă ataşând la dosar şi o serie de planşe fotografice apreciate ca fiind relevante pentru 

soluţionarea cauzei (filele 130 şi urm. dosar instanţă). 

Potrivit art. 19 alin. 1 din Codul de procedură penală acţiunea civilă exercitată în 

cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor 

responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face 

obiectul acţiunii penale. 

Reţine instanţa că pentru angajarea răspunderii civile delictuale trebuie să fie întrunite 

anumite condiţii şi anume existenţa unei fapte ilicite, a prejudiciului, a raportului de 

cauzalitate şi a vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul. 

Potrivit art. 14 din Legea nr.132/2017 asiguratorul acordă despăgubiri pentru 

prejudiciile de care asiguraţii răspund, în baza legii, fata de terţe persoane păgubite prin 

accidente de autovehicule, precum şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil. 

Despăgubirile se acorda indiferent de locul în care au fost produse accidentele de 

autovehicule, atât în timpul mersului, cât şi în timpul staţionării. 

  La data producerii accidentului, respectiv 03.10.2015, erau în vigoare normele 

ordinului CSA nr. 23/2014  al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  care, în art. 26, 

prevede că asigurătorul are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile 

suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor 

formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă. Fără a se depăşi 

limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care 

evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se 

acordă despăgubiri în formă bănească,  printre altele, pentru vătămări corporale sau deces, 

inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial. 

   Instanţa constată îndeplinite condiţiile necesare pentru angajarea răspunderii civile 

delictuale, întrucât s-a stabilit existenţa faptei ilicite, reţinută din punctul de vedere al legii 

penale sub aspectul infracţiunii de vătămare corporală  din culpă, prejudiciul nu a fost 

recuperat, există legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu suferit, respectiv cauzarea 

unor suferinţe fizice şi psihice părţii vătămate  şi s-a stabilit vinovăţia inculpatului . 

Având în vedere că la data producerii accidentului, autovehiculul condus de către 

inculpat era asigurat la  SC. A SA, - conform poliţei RCA seria RO/02/X1/SP nr.010217700 

valabilă pentru perioada  28.03.2014 - 27.03.2015 - răspunderea asigurătorului fiind izvorâtă 

din efectul legii, urmează ca plata daunelor solicitate de persoana vătămată să fie suportate de 

către asigurător, în condiţiile în care manifestarea de voinţă a părţii civile a fost exprimată în 

acest sens. 

 În ceea ce priveşte cuantumul prejudiciului moral cauzat numitei CE, instanţa 

apreciază că prin fapta inculpatului ce a provocat vătămarea integrităţii corporale a persoanei 

vătămate, aceasta din urmă a suferit un prejudiciu moral afectiv, constând în suferinţele 
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psihice. Faptul că persoana vătămată a primit îngrijiri medicale, că a suferit  leziuni fizice 

grave – menţionate în raportul de primă expertiză medico-legală nr.6112/05.11.2014 întocmit 

de Institutul de Medicină Legală Iaşi şi în raportul de nouă expertiză medico-legală 

8166/29.04.2015 întocmit de Institutul de Medicină Legală Iaşi - ce au necesitat 150-160 zile 

îngrijiri medicale pentru vindecare, precum şi o infirmitate fizică permanentă – leziuni ce au 

determinat o schimbare radicală a modului de viaţă al părţii civile, aspect confirmat de 

înscrisurile medicale şi planşele fotografice depuse de partea civilă la dosarul cauzei - 

formează instanţei convingerea că aceasta a suferit ca urmare a accidentului în care a fost 

implicată, suferinţă care persistă şi în prezent, aşa cum rezultă şi din raportul de 

psihodiagnostic nr.89/21.03.2018 întocmit de psiholog I.M. 

De asemenea, declaraţia martorei GT, audiată în dovedirea pretenţiilor civile solicitate 

relevă că persoana vătămată a necesitat o perioadă lungă de recuperare, că aceasta acuză 

dureri la nivelul piciorului afectat, că cicatricile posttraumatice au schimbat modalitatea în 

care aceasta relaţionează cu celelalte persoane,  aspecte care, implicit, au influenţat în mod 

negativ viaţa sa socială şi care dovedesc că aceasta a suferit un prejudiciu moral.   

Apreciază instanţa ca fiind necesar a se menţiona că, deşi partea civilă CE, anterior 

accidentului din data de 23.07.2014, figura în evidenţa medicului de familie cu mai multe 

afecţiuni severe (respectiv HTA gr.3, diabet zaharat, astm bronşic, obezitate grad 3), este o 

certitudine că aceste afecţiuni s-au agravat ulterior accidentului, scăzând în mod efectiv şi 

semnificativ calitatea vieţii părţii civile, în condiţiile în care aceasta este în prezent 

dependentă de aparatul de oxigen, aşa cum rezultă din adeverinţele medicale aflate la dosar. 

  La stabilirea cuantumului despăgubirilor ce urmează a fi acordate cu titlu de daune 

morale în prezenta cauză, instanţa va ţine cont şi de împrejurarea că  sumele de bani acordate 

cu acest titlu trebuie să aibă efecte compensatorii, astfel încât să nu constituie nici amenzi 

excesive pentru autorii daunelor şi nici venituri nejustificate pentru victimele daunelor. Având 

în vedere acest principiu care reglementează materia despăgubirilor acordate pentru repararea 

unui prejudiciu moral, instanţa apreciază că acordarea sumei de 120.000 lei lei cu titlu de 

daune morale este rezonabilă în raport cu suferinţa cauzată părţii civile CE şi de natură să 

compenseze efectul negativ al faptei ilicite imputabilă inculpatului. 

 Cât priveşte daunele materiale solicitate, faţă de probele administrate în cauză, 

instanţa constată că partea civilă  CE nu a  făcut  dovada sumei de 500 lei solicitată cu acest 

titlu, în lipsa unor elemente de ordin probator cu care să poată fi coroborate cu susţinerile 

părţii civile referitoare la  achitarea din propriul patrimoniu a unor sume de bani pentru 

vindecarea leziunilor fizice suferite, cuantumul unor asemenea cheltuieli neputând fi  stabilit. 

 În ceea ce priveşte acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de partea 

civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf.Spiridon” Iaşi, ţinând cont de aceleaşi principii 

mai sus enunţate, constată  instanţa ca fiind îndeplinite condiţiile necesare pentru angajarea 

răspunderii civile delictuale, întrucât s-a stabilit existenţa faptei ilicite, reţinută din punctul de 

vedere al legii penale sub aspectul infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prejudiciul nu 

a fost recuperat, există legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciul suferit de unitatea 

medicală anterior  menţionată, respectiv cheltuielile de cazare şi cheltuielile  aferente 

îngrijirilor medicale acordate numitei CE în perioada 23.07.2014 – 21.09.2014, conform F.O. 

nr.56174/2014 şi s-a stabilit vinovăţia inculpatului. 
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Împotriva acestei hotărâri, în termen legal partea civilă CE şi de partea responsabilă 

civilmente Societatea A  SA au promovat calea ordinară de atac a apelului. 

Prin motivele de apel depuse în formă scrisă la dosar, partea civilă CE a susţinut 

următoarele: 

În mod greşit, instanţa de fond a respins, la primul termen de judecata, cererea de 

introducere in cauza a SC U SRL, în calitate de parte responsabil civilmente, în temeiul art. 86 

NCPP si art. 21 al 1 NCPP. 

Solicitarea noastră a fost întemeiata pe Decizia nr. 257 din 26.04.2017 a ICCJ, 

conform căreia, la punctul 16, stabileşte faptul ca potrivit legii procesual penale in vigoare. 

începerea cercetării judecătoreşti nu mai este determinata de citirea actului de sesizare. in 

prezent începerea cercetării judecătoreşti fiind legata de momentul administrării efective a 

probelor in fata instanţei pe fond. 

Aşadar, introducerea in procesul penal a pârtii responsabil civilmente poate avea loc in 

condiţiile art. 21 NCPP „la cererea pârtii îndreptăţite potrivit legii civile”, in termenul 

prevăzut la art. 20 al. 1 NCPP, pe cale de consecinţa, pana la începerea cercetării 

judecătorești. 

Or, în speţă, administrarea efectiva a probelor a început la primul termen de judecata, 

in niciun caz in cadrul procedurii de camera preliminară, in mod greşit respingând prima 

instanţa solicitarea noastră de angajare a răspunderii civile, in mod solidar, si a SC U SRL. 

 

II. Apoi, in privinţa cuantumului daunelor morale, va rugam sa constataţi ca, tot in 

mod greşit, instanţa de fond acorda suma de 120.000 lei cu titlu de daune morale, desi in 

considerentele hotărârii sale (mai exact, la pagina 12) retine ca fapta inculpatului ce a 

provocat vătămarea integrităţii corporale a persoanei vătămate, a avut consecinţe deosebit de 

grave, cu impact asupra întregii vieţi a numitei CE, alegându-se si cu o infirmitate fizica 

permanenta, suferinţa acesteia persistând si in prezent, apreciind ca o suma mai mare ar 

echivala cu o îmbogăţire fără justă cauză. 

Având in vedere faptul ca, in anul 2014, limitele de despăgubire prevăzute pe poliţa de 

asigurare pentru vătămări corporale si decese puteau fi îndreptate pana la suma de 5.000.000 

de euro, in speţa, prin raportare la numărul mare de zile de îngrijiri medicale, infirmitatea 

fizica permanenta produsa prin amputarea a doua degete de la piciorul stâng, agravarea 

afecţiunilor de care suferea persoana vătămata anterior producerii accidentului (diabet zaharat, 

astm bronşic, etc.), imposibilitatea de a mai purta fuste/rochii ca orice femeie normala având 

in vedere aspectul groaznic al picioarelor (evidenţiat de planşele foto depuse la dosar de către 

parte), suferinţa fizica de nedescris prin care trece zilnic numita CE si care se manifesta in 

mod chinuitor noaptea, nelăsând-o sa se odihnească măcar, deși au trecut 4 ani de la 

nefericitul eveniment, trauma in planul psihic al persoanei vătămate, dar si a familiei acesteia 

care este marcata si afectata la rândul sau, toate acestea, cu siguranţa, nu justifica suma de 

120.000 de lei pe care a acordat-o instanţa de fond care, deși conştientizează toate aceste 

aspecte, acorda o suma derizorie pe care nu o motivează. 

Si daca, prima instanţa s-ar fi raportat la Ghidul Fondului de Protecţie a Victimelor 

Străzii, care are un rol orientativ in stabilirea sumelor ce se acorda cu titlu de daune morale în 

caz de accidente rutiere, cu siguranţa suma ar fi fost una cu mult mai mare. Ghidul FPVS 

oferă nişte repere de calcul matematic pe zi de îngrijire medicala, la care instanţa de judecata, 
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in funcţie de specificul fiecărei spete ui majorează. Or, in cazul de față, instanţa de judecata 

nu a indicat niciun criteriu pe baza căruia a stabilit suma de 120.000 de lei, parând a se 

contrazice chiar in motivarea hotărârii sale, in sensul ca, deși admite gravitatea consecinţelor 

accidentului rutier, totuşi considera ca o suma prea mare ar fi aducătoare de venituri 

nejustificate pentru o persoana care a făcut cheltuieli enorme, prin raportare la veniturile sale, 

numai pana la acest moment, ignorând faptul ca aceasta persoana este "condamnata" pe viață 

la a sta la pat, a merge constant la spital pentru recuperare, a fi dependenta de tratamente si un 

psiholog care sa o ajute sa meargă mai departe. 

Chinul prin care a trecut o femeie nevinovata care, pana la acel moment, se comporta 

ca un om normal, se bucura de soare, se ocupa de propria gospodărie, avea viață socială, ieşea 

cu prietenii in timpul liber (fapt confirmat si de martora GT), era vesela, optimista, ridica 

moralul celor din jurul ei, si prin care încă mai trece, si vorbim aici in primul rând de suferinţa 

fizica efectiva a acesteia care aproape urla de durerea picioarelor, nu poate fi înlăturat si nici 

compensat de orice suma de bani, însă i se poate da şansa acestei persoane de a putea urma 

tratamentele necesare si recuperarea necesara care implica sume mari de bani, fără a duce 

aceasta grija, toate tratamentele pe care nu si le poate permite la acest moment putându-i 

diminua durerile groaznice prin care trece momentan. 

Mai mult decât atât, la stabilirea acestor daune morale, trebuie avute in vedere si 

Concluziile Raportului de Psihodiagnostic nr. 89/21.03.2018, care evidenţiază faptul ca, si la 

acest moment, respectiv 4 ani de la producerea accidentului, persoana vătămata prezintă un 

nivel foarte ridicat al anxietăţii, manifestându-se printr-o permanenta frica "de a nu i se 

întâmpla ceva rău", agitaţie, nervozitate, tremurul mâinilor si al picioarelor, frica de moarte, 

senzaţii de leşin. 

De asemenea, prin acelaşi Raport psihologul a constat ca partea civila prezintă o stare 

severa de depresie, vizualizând in mod constant si accidentul si retraindu-1, considerând 

totodată ca nu mai valorează nimic, ca a devenit dizgraţioasa, simţind un sentiment de ruşine 

fata de familie care a văzut-o in cele mai neplăcute situaţii, familie care, la rândul sau a avut 

perioade serioase de depresie, urmare a acestui eveniment nefericit. 

Nu in ultimul rând, evoca psihologul o stare de interiorizare profunda a persoanei 

vătămate care s-a izolat complet de lume si acre retrăieşte in trecut, suferind mai mult la 

gândul ca nu mai poate fi niciodată cum a fost înainte de accident, ca nu mai poate fi stăpâna 

pe propria persoana, nu se mai poate îngriji de casa si nici de ea măcar, si nici desfăşura 

niciun fel de activitate. 

Astfel ca, in momentul in care se va analiza cererea de apel, solicită ca la stabilirea 

cuantumului daunelor morale să se ţină seama de speţa in sine cu toate caracteristicile 

prezentate mai sus si care reies din întreg probatoriul administrat in cauza, de practica 

existenta in cazuri similare si in care sumele acordate cu titlu de daune morale sunt cu mult 

mai mari, de plafonul maxim prevăzut pentru vătămări corporale (5.000.000 de euro!), având 

in vedere ca suma solicitata de reclamanta, 1.000.000 de lei, este una decenta, conforma 

situaţiei sale, neurmărind in vreun fel depăşirea compensării prejudiciului psihic si fizic la 

care a fost supus apelanta. 

A solicitat admiterea apelului, casarea hotărârii instanţei de fond, si admiterea cererii 

de majorare a pretenţiilor civile întocmai cum a fost formulată. 
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Prin motivele de apel depuse în formă scrisă la dosar, partea responsabilă civilmente 

Societatea de Asigurare A  SA a susţinut următoarele: 

Cu privire la latura penală a cauzei, referitor la culpa în producerea accidentului, una 

din condiţiile legala necesare a fi îndeplinite In vederea angajării răspunderii asigurătorului, 

este aceea de a se stabili răspunderea civila delictuala pentru fapta proprie a asiguratului - 

aceasta fiind o răspundere personala, pentru a putea fi, ulterior, angajata răspunderea 

contractuala a asigurătorului. 

Reiese fără echivoc faptul ca acordarea despăgubirii in baza unei poliţe de asigurare 

RCA este condiţionata de existenta răspunderii civile delictuale a asiguratului, deci, Implicit 

de stabilirea cu exactitate a culpei pentru producerea accidentului-aceasta fiind una din 

condiţiile existentei răspunderii civile delictuale. 

Faptul că în acest caz, despăgubirile, materiale/morale urmează sa fie preluate de 

asigurătorul RCA In baza unui contract de asigurare nu poate constitui motiv de amplificare a 

nivelului acestor despăgubiri numai pentru ca "are cine si de unde sa plătească". O astfel de 

abordare, fără justificare in prevederi legale, creează grave inechităţi si discrepante intre 

diversele categorii de victime/persoane prejudiciate, desi nu se poate considera ca 

durerea/suferinţa pricinuita prin vătămare/pierderea ființei dragi este mal mica in cazul 

infracţiunilor (mai ales ca sunt săvârşite cu intenţie) pentru care nu exista un asigurător care sa 

preia alata despăgubirilor morale. Se întreabă, dacă partea civila mai solicita aceste 

despăgubiri în cazul in care nu ar fi existat a asigurare de răspundere civila obligatorie şi 

numai persoana vinovata ar fi trebuit sa achite, aceste despăgubiri. 

Referitor la latura civilă a cauzei, se arată că  în privinţa daunelor morale acordata 

pârtii vătămate, rugam respectuos onorata instanţa de judecata ca, la calculul sumelor ca vor fi 

acordate cu titlu de daune morale, sa tina seama de efectul compensatoriu pe care asemenea 

sume trebuie sa îl aibă, iar nicidecum ca aceste sume sa se constituie în amenzi excesive 

pentru autorii daunelor ori venituri nejustificate, pentru victimele daunelor. 

In absenta unor probe materiale, judecătorul este singurul care, în raport cu 

consecinţele suferite de părţile civile, trebuie sa aprecieze o anumita suma globala care sa 

compenseze pentru partea civila ceea ce li lipseşte ca urmare a faptei săvârşite de inculpat. 

Acordarea acestor daune morale tinde sa acopere un prejudiciu moral ce nu poate fi 

cuantificabil pecuniar si de aceea, întinderea lor nu trebuie sa fie excesiva, ci doar sa 

compenseze Intr-un fel vătămarea produsa, pentru a nu cădea, In caz contrar, sub imperiul 

unei alte instituţii de drept civil. Astfel, indemnizaţia acordata pentru repararea prejudiciului 

moral trebuie sa reprezinte o reparare a acestuia in sensul unei .compensaţii sau satisfacţii 

compensatorii fiind necesara asigurarea unei juste corelări între latura penala si latura civila a 

reparării prejudiciului cauzat prin săvârşirea infracţiunii. 

Prin urmare, acordarea daunelor morale trebuie făcuta intr-un cuantum adecvat, fără a 

suplini daunele materiale, pe criterii obiective, criterii ce, sunt relevate de getele normative 

sus-amintite, deşi este adevărat, intr-un mod destul de imprecis. 

Nu se contestă suferinţa provocata pârtii vătămate, dar nivelul daunelor morale trebuie 

sa pe in limite rezonabile, in concordanta cu jurisprudența in materie, cu venitul mediu pe cap 

de locuitor și cu nivelul general de dezvoltare economica a României. 

Se apreciază  ca sumele acordate sunt mari şi daca ar fi menţinute de către instanţa de 

apel in aceste condiţii ar depăși graniţele unor daune morale rezonabile si funcţia pe care 
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aceste daune morale o au: aceea de compensare pentru partea civila care a fost supusa unor 

suferinţe fizice si psihice. 

Într-o alta decizie, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie a statuat ca daunele morale sunt 

apreciate ca reprezentând atingerea adusa existentei fizice a persoanei, integrităţii corporale si 

sănătăţi, cinstei, demnităţii st onoare!, prestigiului profesional, iar pentru acordarea de 

despăgubiri nu este suficientă stabilirea culpei  ci trebuie dovedite daunele morale suferite. 

(Decizia nr. 2356/20.04.2011) 

Cu privire la cuantificarea prejudiciului moral, este de reţinut ca aceasta nu este 

supusa unor criterii legale de determinare. In acest caz, cuantumul daunelor morale se 

stabileşte, prin apreciere ca urmare a aplicării de către Instanţa de judecata a criteriilor 

referitoare la consecinţele negative suferite de cei in cauza, in plan fizic și psihic, importanța 

valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost 

percepute consecinţele decesului, măsura în care le-a fost afectata situaţia familială, 

profesională şi sociala. Însă toate aceste criterii sunt subordonate condiţiei aprecierii 

rezonabile, pe o baza echilibrată corespunzătoare prejudiciului real si efectiv produs 

victimelor. 

De asemenea, instanţa de judecata trebuie să albă în vedere acordarea daunelor morale 

si unele criterii obiective, de exemplu raportarea pretenţiilor la condiţiile socio-economice 

individuale ale părţilor civile precum şi la nivelul general și venitul mediu la nivel naţional 

etc.) astfel încât stabilirea unui cuantum al despăgubirilor sa alba o susţinere obiectiva care sa 

constituie baza pe care se formează intima convingere a judecătorului 

În nici un caz instanţa  nu trebuie sa se limiteze la a acorda nemotivat, integral sumele 

solicitate, fără a aplica o măsura respectivelor pretenţii, validându-le necondiţionat. 

Solicită să se rețină faptul că reparaţia adecuata pârtilor civile pentru prejudiciul moral 

suferit se realizează nu numai prin acordarea unei sume cu titlu de despăgubire morala, dar și 

prin pedeapsa aplicata persoanei vinovate. 

Recurentul nu minimalizează impactul pe care l-a avut vătămarea părții civile din 

prezenta cauza, dar considera ca acordarea unor sume exagerate cu titlu de daune morale ar 

aduce atingere principiului echităţii, raportat la jurisprudența, si nu ar avea niciun efect față de 

persoana vinovata. Considera ca mercantilizarea excesiva a acestui eveniment este la fel de 

periculoasa ca minimalizarea gratuita a efectelor nefericitului eveniment. 

In luarea deciziei, solicită a se proceda la analizarea daunelor morale care au fost 

acordate in cazul Infracţiunilor săvârşite cu intenţie, versus infracţiunilor săvârşite din culpa. 

Se va observa ca in cazul infracţiunilor săvârşite cu intenţie, sumele solicitate cu titlu 

de daune morale atât împotriva inculpaţilor persoane fizice cat si împotriva Statului Roman, 

deşi au avut un cuantum mult mai mare au fost reduse substanţial (deşi s-a avut in vedere 

solvabilitatea Statului Romani). 

 Curtea Suprema de Justiţie a României, Secţia Civila, prin Decizia nr. 62 din 10 

ianuarie 2001 a reţinut cu valoare de principiu ca aprecierea judecătorului privind evaluarea 

daunelor morale este subiectiva, dar criteriile care au stat la baza cuantumului despăgubirilor 

sunt obiective si pot forma obiectul controlului Instanţei de recurs. Curtea a împărtăşit 

criteriul general evocat de instanţa europeana, potrivit căruia despăgubirile trebuie  sa prezinte 

un raport, rezonabil de proporţionalitate având in vedere gradul de lezare a valorilor sociale 
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ocrotite, intensitatea si gravitatea atingerii aduse acesteia (instanţa suprema a avut în vedere. 

Cauza Tolstoy Miloslovsky vs Redatul Unit). 

La stabilirea cuantumului daunelor este necesar sa se alba in vedere și împrejurările 

concrete in care s-a produs faptul prejudiciabil, diagnosticul vătămării şi urmările acestuia, 

practica constanta a Curţii de Apel Iași. 

Pentru aceste considerente, se solicită cenzurarea pretenţiilor părţii vătămate cu privire 

la despăgubirile morale ce pot fi acordate. 

În ceea ce privesc cheltuielile de spitalizare, se solicită excluderea asigurătorului de la 

plata acestora motivat de următoarele considerente. 

Potrivit dispoziţiilor art.49 al. 1 din Legea nr. 136/1995, modificată, "asigurătorul 

acorda despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund, in baza legii, față de 

persoanele păgubite prin accidente de autovehicule'', iar la art. 50 alin. l din aceeaşi lege se 

prevede că „despăgubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le 

plătească cu titlu de dezdăunare si cheltuieli de judecata, persoanelor păgubite prin vătămare 

corporala sau deces, precum si prin avarierea sau distrugerea de bunuri". Astfel, rugam 

instanţa sa constate faptul ca unitatea spitaliceasca nu se încadrează în categoria persoanelor 

menţionate in aceste dispoziții. nefiind o persoana păgubită prin vătămare corporala sau deces 

ori prin avarierea sau distrugerea de bunuri.  

Pe de alta parte art. 313 al. l din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sănătăţii, prevede următoarele: "persoanele care prin faptele lor aduc,daune sănătății altei 

persoane răspund potrivit legii si au obligaţia sa repare prejudiciul cauzat furnizorului de 

servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata. 

Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperată de către furnizorii de servicii 

medicale". Astfel, rugam instanţa sa constate făptui ca asigurătorul de răspundere civila 

obligatorie nu face parte din categoria vizata de dispoziţiile art. 313. 

Prin contractul de asigurare de răspundere civila auto, asigurătorul preia riscurile 

accidentelor de autovehicule, constând in prejudicii directe cauzate terţilor prin fapta 

asiguratului. Prin "prejudiciu asigurat" se înţeleg toate consecinţele vătămătoare produse 

asupra victimelor accidentate. 

Cheltuielile de spitalizare nu reprezintă, însă, un prejudiciu direct cauzat prin 

accidentul de circulaţie, Intre fapta inculpatului si acest prejudiciu neexistând o relaţie cauzala 

directa. Prejudiciile unităţilor spitaliceşti, pentru care s-au constituit părţi civile in cauza, sunt 

consecinţa acordării asistentei si îngrijirii medicale către partea vătămata. In baza contractului 

de asigurare încheiat de acesta, şi nu urmarea directa a accidentului rutier. Unitatea 

spitalicească este,_un furnizor de servicii medicale care, potrivit leali, are dreptul de a-şi 

recupera cheltuielile de spitalizare de la persoana responsabila de producerea accidentului, 

respectiv de la inculpat. 

Practica Instanţelor este constanta in acest sens: sent. civ. Nr. 508/2015 - Jud .Curtea 

de Argeș - dosar nr. 3546/216/2014, sent. pen. nr. 810/2011 - Jud. Iasi; dosar penal nr. 

1846/245/2010, sent. pen. nr. 977/2011 - Jud. Iaşi; dosar nr. 24472/245/2010, dec. pen. nr. 

81/2012 - C.A. Timişoara în dosar  1222/250/2009. 

3. Jurisprudența 

Din lecturarea considerentelor diferitelor hotărâri Judecătoreşti care soluţionează 

cererile privind acordarea de daune morale pentru prejudicii cu caracter nepatrimonial care au 
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drept cauza accidente rutiere sl nu numai, se poate retine cu valoare de principiu ca aprecierea 

Judecătorului privind evaluarea daunelor morale este una subiectiva, dar criteriile care stau ta 

baza. cuantumului despăgubirilor trebuie sa fie obiective. In acest context, apreciem ca fiind 

justa raportarea instanţei la soluţiile altor Instanţe de judecata cu scopul garantării principiului 

Instituit de Constituţie la art.124 alln.2 : „Justiţia este unica, imparţiala si egala pentru toți. 

Acesta transmite practic ideea de unitate a practicii si de predictibilitate a actului de justiţie. In 

lipsa acestor trăsături esenţiale ale actului de justiţie, se ajunge la o încălcare indirecta, dar 

periculoasa, a principiului convenţional şi constituţional al dreptului la un proces echitabil: o 

soluţie de speţa nu poate fi contrazisa de o alta daca spetele sunt identice sau similare. Astfel, 

se poate extrage concluzia ca Jurisprudența are un caracter de Izvor de drept in ceea ce 

priveşte acordarea daunelor morale victimelor din accidente rutiere, iar actul de Justiţie devine 

predictibil si nu este supus liberului arbitru. 

4. În ceea ce priveşte apelul formulat de partea vătămata, solicitam respingerea 

acestuia având in vedere motivele invocate. 

Rugam onorata Instanţa de apel sa retina faptul ca In mod temeinic Instanţa de fond a 

respins acordarea despăgubirilor materiale către persoana vătămata întrucât aceasta nu a depus 

nici o dovada in acest sens. 

Referitor la daunele materiale acordate, subliniem ca-pentru justa stabilire a 

despăgubirilor materiale de către instanţa - nu este suficienta simpla enumerare a cheltuielilor 

efectuate (aproximate global) fiind obligatorie dovedirea cu documente fiscală (facturi 

chitanțe, bonuri etc.) o prejudiciului suferit. Prin urmare, se solicită respingerea ca 

neîntemeiate acele pretenţii ale părţii civile care nu  pot fi probate cu documente justificative. 

Pe cale de consecinţă, partea civilă trebuie sa dovedească cu înscrisuri toate daunele 

materiale ce vor fi acordate de instanţa de judecata pentru ca despăgubirea plătită de 

asigurător să fie una legală. In cazul In care nu se face aceasta dovada, asigurătorul nu poate fi 

obligat să le suporte. 

Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale apelate, prin prisma motivelor de 

apel invocate, dar şi din oficiu, asupra tuturor aspectelor de fapt şi de drept, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 417 şi art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată următoarele: 

Instanța de control judiciar reține că instanța de fond a făcut o analiză corectă și 

exhaustivă a probatoriilor administrate în cauză și a concluzionat corect că fapta pentru care 

inculpatul AD a fost trimis în judecată există, constituie infracțiune și a fost comisă de 

inculpat, vinovăția acestuia fiind stabilită în cauză dincolo de orice îndoială rezonabilă. 

Reține instanța de control judiciar faptul că, potrivit jurisprudenței CEDO, prin 

motivarea hotărârii trebuie evidențiat că observaţiile părților au fost în mod real "ascultate", 

adică în mod corect examinate de către instanţa sesizată, căci ”art. 6 implică mai ales în 

sarcina "instanţei" obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi 

al elementelor de probă ale părţilor, cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa (Hotărârea Perez 

împotriva Franţei şi Hotărârea Van der Hurk împotriva Olandei)”; aceasta nu înseamnă că se 

cere un răspuns detaliat la fiecare argument (a se vedea Van de Hurk); amploarea acestei 

obligaţii poate varia în funcţie de natura hotărârii. ”Trebuie, de asemenea, să se ţină cont în 

special de diversitatea mijloacelor pe care un susţinător le poate prezenta în justiţie şi de 

diferenţele dintre statele contractante în materie de dispoziţii legale, cutume, concepţii 

doctrinale, prezentare şi redactare a sentinţelor şi hotărârilor. De asemenea, noţiunea de 
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proces echitabil cere ca o instanţă internă care nu şi-a motivat decât pe scurt hotărârea, 

indiferent dacă a făcut-o alipind motivele oferite de o instanţă inferioară sau altfel, să fi 

examinat cu adevărat problemele esenţiale ce i-au fost supuse atenţiei şi nu să se fi mulţumit 

să confirme pur şi simplu concluziile unei instanţe inferioare” (Helle îmotriva Finlandei, 

Boldea împotriva României, Albina împotriva României). 

Or, instanța de fond a făcut o analiză coroborată a probatoriilor cauzei, constatând că 

situația de fapt reținută este conformă actului de trimitere în judecată. Prima instanță a 

efectuat o cercetare judecătorească completă, procedând la audierea nemijlocită a martorilor 

pe ale căror declarații  acuzarea și-a fondat trimiterea în judecată, soluționând legal și 

temeinic toate cererile părților. 

Instanța de apel, analizând din oficiu sentința apelată, nu a identificat aspecte de 

nelegalitate sau netemeinicie a acesteia prin raportare la fapta reținută în sarcina inculpatului 

apelante, Curtea însușindu-și pe deplin motivarea judecătorului fondului referitor la situația de 

fapt a cauzei și încadrarea ei în drept. 

Prima instanță a  observat  dispozițiile art. 103 Cod procedură penală care stabilesc cu 

caracter obligatoriu că probele nu au valoare dinainte stabilită prin lege și sunt supuse liberei 

aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză. În 

luarea deciziei asupra existenței infracțiunii și a vinovăției inculpatului instanța hotărăște 

motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci când 

instanța are convingerea că acuzația a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă  

Urmând această regulă fundamentală de interpretare a probatoriului, stabilită de 

legiuitor, prima instanță a pronunțat o soluție legală și temeinică, sub aspectul laturii penale și 

civile.  

Instanța de fond a făcut o analiză pertinentă și exhaustivă a probatoriilor cauzei și a 

concluzionat corect că fapta în raport de care s-au formulat acuzații față de inculpatul AD 

există, constituie infracțiune și a fost comisă de inculpat, vinovăția acestuia fiind dovedită 

dincolo de orice îndoială rezonabilă în cauză, culpa acestuia fiind corect stabilită de instanța 

de fond ca fiind exclusivă .  

 

De altfel, în fața instanței de fond inculpatul AD a recunoscut  parțial comiterea 

infracțiunii în raport de care instanța de fond a fost sesizată, considerând însă, în mod 

nefondat că persoanei vătămate CE îi revine o culpă în producerea accidentului. 

Curtea, făcând propria analiză a materialului probatoriu amplu administrat în această 

cauză, constată că prima instanță a analizat într-o materie obiectivă și completă toate probele 

administrate, astfel încât, în urma unui raționament armonios, a înlăturat apărările 

inculpatului, pe care și Curtea le consideră nefondate. La data accidentului, AD, conducător 

auto profesionist, se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iar grija pentru siguranța 

călătorilor și a pietonilor, precum și respectarea dispozițiilor legislației privind siguranța 

circulației pe drumurile publice ar fi trebuit să fie pentru el în afara oricăror abateri .  

Prima instanță a făcut o analiză de mare acuratețe a declarațiilor martorilor EDE și BE, 

precum și a declarațiilor martorilor martorul CM  și  TM, pe care le-a coroborat cu celelalte 

probe (proces-verbal de cercetare la fața locului, înregistrare video preluată de pe camera de 

supraveghere montată la bordul autoturismului martorului T., declarația inculpatului și 

declarația persoanei vătămate ) și a concluzionat în mod corect că inculpatul a încălcat o 
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multitudine de norme legale, iar persoanei vătămate nu-i poate fi imputată vreo culpă. Curtea 

reține că prima instanță a analizat fiecare probă în parte în mod judicios  și reține, în plus, 

doar faptul că inculpatul AD nu a putut explica de ce ar fi urcat târziu CE, dacă persoana 

vătămată se afla în stația de autobuz atunci când el a oprit regulamentar (așa cum declară), iar 

stația nu era aglomerată, din autobuz coborând doar câteva persoane. Pe de altă parte, șoferul 

autobuzului, inculpatul AD, este cel care trebuia să ofere timpul minim necesar pentru urcarea 

călătorilor, nu trebuia să pornească de pe lângă înainte de închiderea completă a ușilor, 

indiferent de mecanismul acestora . În realitate, însă, astfel după cum rezultă din ansamblul 

probelor administrate, inculpatul AD nu s-a asigurat la plecarea de pe loc că s-a finalizat în 

siguranță coborârea și urcarea pasagerilor, că ușile s-au închis și că poate circula în siguranță.  

Fapta inculpatului AD care, la data de 23.07.2014, la orele 14:50, aflat la volanul 

autobuzului Mercedes Benz cu numărul de înmatriculare IS 00 OOO, a plecat de pe loc din 

Stația „Liceul de Construcții” din municipiul Iaşi, fără a se asigura că au coborât sau au urcat 

toți călătorii și fără a închide în prealabil ușile, provocând dezechilibrarea și căderea persoanei 

vătămate CE care încerca să urce de pe platforma de urcare a autobuzului și, pe cale de 

consecință, vătămarea corporală a persoanei vătămate care a suferit leziuni ce au necesitat 

pentru vindecare un număr de 150-160 de zile de îngrijiri medicale, precum și o infirmitate 

fizică permanentă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „vătămare corporală 

din culpă” prev. şi ped. de art.196 alin.2 şi alin.3 Cod penal.  

În acord cu prima instanță, raportat la criticile formulate în apel, Curtea  reţine 

existenţa unei culpe exclusive a inculpatului AD în producerea accidentului şi a consecinţelor 

sale, respectiv vătămarea corporală a  persoanei vătămate CE, în sarcina inculpatului 

reținându-se încălcarea următoarelor prevederi legale în materia circulației rutiere: 

- art. 35 al. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, potrivit căruia  „participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu 

afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a 

persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private”. 

- art. 148 al. 1 pct. 7 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, potrivit 

căruia „se interzice conducătorului de autovehicul sau tramvai (…) să pornească de pe loc cu 

ușile deschise”. Nerespectarea interdicției conducătorului de autovehicul sau tramvai de a 

porni de pe loc cu ușile deschise este sancționată de art. 101 al. 1 pct. 14 din O.U.G. nr. 

195/2002, cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni. 

- art. 151 al. 1 lit. d) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, potrivit 

căruia „Conducătorul autovehiculului sau tramvaiului care efectuează transport public de 

persoane este obligat (…) să repună în mişcare autovehiculul sau tramvaiul din staţie după ce 

a semnalizat intenţia și s-a asigurat că poate efectua, în siguranță, aceasta manevră”. 

Neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport 

public de persoane sau de mărfuri este sancționată de art. 102 al. 1 pct. 15 din O.U.G. nr. 

195/2002, cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni.  

În ceea ce privește cuantumul pedepselor principale, complementare și accesorii 

aplicate inculpatului, prima instanță a dat legală și temeinică eficiență criteriilor prev. de art. 

74 Cod penal, iar în ceea ce privește modalitatea de individualizare a executării pedepsei, nu 

există erori  în motivarea sentinței penale apelate, întrucât suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei este motivată legal și în concordanță cu materialul probator al cauzei.  
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Prima instanță a argumentat corect că nu se impune executarea în regim de detenție a 

pedepsei închisorii aplicate întrucât s-ar produce ˝un efect punitiv disproporționat˝, prin 

raportare la faptele comise, urmările acestora, precum și la persoana și conduita inculpatului.  

Sub acest aspect, Curtea, din oficiu, constată că pedeapsa aplicată inculpatului este 

legală și răspunde scopului prevăzut de legiuitor, fiind aptă, prin cuantum și modalitate de 

executare, să formeze inculpatului o conduită corectă, dar și să servească scopului prevenției 

generale.  

În ceea ce privește motivele de apel ce vizează latura civilă a cauzei, Curtea de apel 

reține că în mod legal și temeinic a fost respinsă cererea de introducere în cauză în calitate 

de parte responsabilă civilmente a S.C. U S.R.L., în calitate de comitent, cerere motivată de 

partea civilă pe baza raportului de prepușenie existent, valabil și necontestat de către AD, 

aflat la data și momentul accidentului rutier, al cărei victimă a fost partea civilă CE, în 

exercitarea funcțiilor încredințate de către angajatorul său, menționat anterior.  

Curtea reține că partea civilă CE a fost citată în procedura de cameră preliminară, că a 

participat la această procedură și și-a desemnat un avocat ales, iar această procedură a fost 

finalizată în decembrie 2017, fără ca partea civilă să solicite, deși a putut să o facă, 

introducerea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a S.C. U S.R.L. conform 

legii de procedură, introducerea în procesul penal a părții responsabile civile se face numai la 

cererea persoanei interesate și, după decizia Curții Constituționale din 26.04.2017, numai în 

așa fel încât această parte să poată participa pe deplin la procedura de cameră preliminară. 

Deși citează această decizie, partea civilă, prin apărătorul său ales, pare să o deturneze de la 

înțelesul său.  

Prin Decizia Nr .257 din 26 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate 

a dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.21 alin.(1) din Codul de procedură penală, publicată în 

Monitorul Oficial nr.472 din 22.06.2017, înainte de sesizarea judecătorului de cameră 

preliminară  de la Judecătoria Iași, Curtea Constituțională a admis  excepția de 

neconstituționalitate și a  constatat că sintagma „în termenul prevăzut la art.20 alin.(1)” din 

cuprinsul art.21 alin.(1) din Codul de procedură penală este neconstituțională. În motivare,  

Curtea Constituțională constată că, în condițiile în care constituirea ca parte civilă a 

persoanei vătămate se poate face în orice fază procesuală „până la începerea cercetării 

judecătorești” — introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente, ca și 

posibilitatea părții responsabile civilmente de a interveni în procesul penal, fiind corelate cu 

declarația de constituire de parte civilă în privește acțiunea civilă în procesul penal, este 

reglementat prin norme imperative, însă de ordine privată, regulile care dau conținut 

principiului disponibilității în această materie asigurând, în principal, protejarea intereselor 

private ale persoanei vătămate. În aceste condiții, Curtea constată că este necesar ca, prin 

normele procesual penale în materie, să se asigure dreptul părții responsabile civilmente de a 

formula cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării 

probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, în procedura camerei 

preliminare, tocmai în vederea realizării unui echilibru între drepturi fundamentale relative 

aflate în concurs, și anume, dreptul de acces liber la justiție și dreptul la apărare ale 

persoanei vătămate ce se constituie parte civilă, pe de o parte, și dreptul de acces liber la 

justiție și dreptul la apărare ale părții responsabile civilmente, pe de altă parte. În mod 

similar, cele constatate anterior de Curte sunt aplicabile mutatis mutandis și în ipoteza în 
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care procurorul exercită acțiunea civilă, în condițiile art.20 alin.(1) și (2) din Codul de 

procedură penală, și este obligat, potrivit art.21 alin.(2) din Codul de procedură penală, să 

ceară introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente, în condițiile alin.(1) al 

aceluiași articol.  În final, Curtea observă că, prin Decizia nr.84 din 23 februarie 2016, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.371 din 13 mai 2016, a mai examinat 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.21 din Codul de procedură penală 

respingând-o ca neîntemeiată. Curtea reține însă că soluția legislativă criticată, respectiv a 

dispozițiilor art.21 alin.(1) din Codul de procedură penală ar fi fost justificată în vechea 

reglementare procesual penală, în condițiile în care, în procesul penal, nu era reglementată 

faza camerei preliminare, iar verificarea competenței și a legalități sesizării instanței, 

verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de 

urmărire penală se realizau în faza a doua a procesului penal — faza judecății. Or, Curtea 

constată că soluția legislativă criticată în prezenta cauză nu are nicio fundamentare în cadrul 

normativ procesual penal în vigoare, în care a fost introdusă procedura camerei preliminare, 

și, având în vedere, în mod special, modul în care această nouă fază a procesului penal a fost 

configurată prin deciziile Curții Constituționale nr.641 din 11 noiembrie 2014 și nr.631 din 8 

octombrie 2015, în care a fost subliniată importanța acestei noi faze în procesul penal și 

faptul că părții responsabile civilmente trebuie să i se ofere aceleași drepturi ca și 

inculpatului, din perspectiva faptului că aceasta împreună cu inculpatul formează un grup 

procesual obligat la repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune, în același timp acestei 

părți nefiindu-i străin interesul pentru soluționarea laturii penale a procesului penal de care 

depinde și soluționarea laturii civile a acestuia.˝ 

Instanța de control judiciar, examinând punctual criticile formulate de partea civilă CE 

și de partea responsabilă civilmente SC. A SA (în prezent aflată în procedură de faliment – 

lichidator judiciar), sub aspectul laturii civile a cauzei, prin motivele de apel, reține, pe baza 

înscrisurilor medicale atașate la dosar de partea civilă CE, a raportului de nouă expertiză 

medico-legală 8166/29.04.2015 întocmit de Institutul de Medicină Legală Iaşi; avizului nr. 

8676/08.05.2015 al Comisiei de Avizare și Control al Actelor Medico-Legale din cadrul 

Institutul de Medicină Legală Iași; raportului de primă expertiză medico-legală 

nr.6112/05.11.2014 întocmit de Institutul de Medicină Legală Iaşi; declaraţiei martorei GT,  

că în urma accidentului rutier a cărui victimă a fost la data de 23 iulie 2014, CE, în vârstă de 

60 de ani, a suferit o dramatică schimbare a vieții sale sufletești, din cauza traumatismului,  

fiind internată în spital, suferind intervenții chirurgicale cu amputarea a două degete. Probele 

administrate confirmă susținerile părții civile CE potrivit cărora ea și-a pierdut parțial  

mobilitatea devenind dintr-o persoană activă una care necesita sprijin, neputându-se deplasa o 

lungă perioadă de timp. Din aceleași probe rezultă că partea civilă CE, în afara de durere 

fizică și inconvenientele internării în spital, a purtat  și poartă pe corp urmele loviturii suferite 

în urma accidentului rutier provocat de inculpat,  nu a putut să meargă o lungă perioadă de 

timp, și poartă în continuare cicatrici. Cursul pașnic și liniștit al vieții sufletești a părții civile, 

ca și viața sa socială și de familie au avut un parcurs evident sinuos ca urmare a faptei ilicite a 

inculpatului. Toate acestea se subsumează unui prejudiciu, pagubă sau daună care scapă 

evaluării pe criterii matematice, dar care, potrivit legii, dă dreptul la o integrală reparație . 

Neputând fi vorba de înlăturarea acestor consecințe, instanța evaluează o sumă pe care, 

folosind-o, partea civilă să complinească bucuriile firești de care a fost lipsită și care să poată 
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fi considerată o satisfacție echitabilă . Față de cele expuse, având în vedere și numărul mare al 

zilelor de îngrijiri medicale necesitate de victima accidentului, precum și toate transformările 

negative produse în viața părții civile CE în urma faptei ilicite a inculpatului, Curtea apreciază 

că suma de 120.000 de lei (aproximativ 26086 de euro)  acordată de Judecătorie cu titlul de 

daune morale este echitabilă și nu se impune a fi diminuată, dar nici majorată  .  

Curtea reține că daunele morale stabilite trebuie să aibă efecte compensatorii și nu să 

constituie amenzi excesive pentru autorii prejudiciilor și nici venituri nejustificate pentru 

victimele accidentelor. Așa cum se arată în literatura de specialitate "sumele de bani acordate 

cu titlu de daune morale trebuie să poată fi calificate numai ca despăgubiri”. 

Răspunderea civilă delictuală nu este limitată de posibilităţile de plată ale inculpatului, 

principiul aplicabil fiind cel al reparării integrale a prejudiciului material şi moral cauzat prin 

fapta săvârşită.  

Sub acest aspect, Curtea Europeană a Drepturilor Omului reaminteşte că o hotărâre 

prin care se constată o încălcare a drepturilor unei părţi, determină statul de a pune capăt 

acelei încălcări şi de a elimina consecinţele păgubitoare pentru acea persoană. Dacă dreptul 

intern pertinent nu permite decât o eliminare imperfectă a consecinţelor acestei încălcări, art. 

41 din Convenţia Europeană conferă Curţii competenţa de a acorda o reparaţie în favoarea 

părţii vătămate. Printre elementele luate în considerare de către Curte, atunci când se pronunţă 

în materie, se numără prejudiciul material, mai precis pierderile efectiv suferite, rezultând 

direct din pretinsa încălcare, şi prejudiciul moral, care reprezintă repararea stării de angoasă, a 

neplăcerilor şi a incertitudinilor rezultând din această încălcare, precum şi din alte pagube 

nemateriale (cauza Ernestina Zullo din noiembrie 2004). De altfel, în cazul în care diverse 

elemente constituind prejudiciul nu se pretează la un calcul exact, sau în cazul în care 

distincţia între prejudiciul material şi cel moral se realizează mai greu, Curtea le poate 

examina împreună. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000).  

Conform jurisprudenţei Curţii Europene, partea civilă poate obţine rambursarea 

prejudiciului material şi moral în măsura în care s-a stabilit realitatea acestuia, precum şi 

caracterul rezonabil al cuantumului.  

Curtea reţine că daunele morale stabilite trebuie să aibă efecte compensatorii şi nu să 

constituie amenzi excesive pentru autorii prejudiciilor şi nici venituri nejustificate pentru 

victimele accidentelor. Aşa cum se arată în literatura de specialitate „sumele de bani acordate 

cu titlu de daune morale, trebuie să poată fi calificate numai ca despăgubiri".  

În cauza de față, contrar criticilor formulate de partea civilă și de  partea responsabilă 

civilmente apelantă, Curtea reține că suma de 120000 de lei stabilită cu titlul de daune morale 

este destinată exclusiv să compenseze suferința cauzată părții civile și nu reprezintă în nici un 

caz o îmbogățire fără just temei a acesteia, sentința primei instanțe urmând a fi menținută sub 

acest aspect .În cauza de față, restrângerea posibilităților de viață familială și socială  a 

victimei CE la care face trimitere art. 1391 Cod civil este reală și gravă, astfel încât suma 

stabilită cu titlul de despăgubiri civile - daune morale nu se impune în nici un caz a fi redusă, 

dar nici majorată .  

De altfel, Curtea remarcă argumentele strict teoretice ale apelantei SC. A SA (în 

prezent aflată în procedură de faliment – lichidator judiciar), unele fără legătură cu cauza de 

față  .  
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Contrar celor susținute de apelanta parte responsabilă civilmente, nu există vreun 

temei legal care să excludă asigurătorul de la plata despăgubirilor către terțelor persoane 

unități spitalicești care și-au diminuat patrimoniul cu sumele ocazionate de îngrijirile medicale 

acordate victimei accidentului .  

Și în prezent, ca și la momentul 23 iulie 2014, răspunderea civilă delictuală nu este 

limitată de posibilităţile de plată ale inculpatului, principiul aplicabil fiind cel al reparării 

integrale a prejudiciului material şi moral cauzat prin fapta săvârşită. Potrivit dispozițiilor 

Ordinului Nr. 14 din 29 noiembrie 2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de 

vehicule, în vigoare la data faptei,  

Art. 26 - (1) Asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru 

prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit 

pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă. Fără a se 

depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care 

evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se 

acordă despăgubiri în formă bănească pentru: 

a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; 

b) pagube materiale; 

c) pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat; 

d) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată. 

(2) Indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul - pe drumuri publice, pe 

drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în 

timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă 

despăgubiri până la limita de despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA pentru: 

1. prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat vehiculul, 

inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii 

ori a ataşului tractat de vehicul; 

2. prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat, inclusiv în cazurile 

în care la data accidentului conducătorul vehiculului: 

- a condus vehiculul fără consimţământul explicit sau implicit al asiguratului; 

- nu este titularul unui permis care să îi dea dreptul să conducă vehiculul respectiv; 

- nu a respectat obligaţiile legale de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa 

vehiculului respectiv; 

3. prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, 

acţiunea sau inacţiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea 

vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a 

obiectelor transportate; 

4. prejudiciile produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului membrilor 

familiei asiguratului sau membrilor familiei conducătorului auto, cu excepţia despăgubirilor 

solicitate de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului; 

5. prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în 

timpul mersului sau atunci când vehiculul . 

De asemenea, unitățile medicale care și-au diminuat patrimoniul cu cheltuielile 

medicale ocazionate de îngrijirea sănătății persoanei vătămate nu sunt excluse de la obținerea 
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de despăgubiri, nici de dispozițiile art. 27 din Ordin și nici de dispozițiile legii nr. 136/1995 

privind asigurările și reasigurările în vigoare la data producerii riscului asigurat.  

 Asiguratorul RCA are obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile 

dovedite suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat. Fără a se 

depăși limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA, potrivit art. 7 alin. (5) si (6) și în 

condițiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului 

RCA, asiguratorul RCA acordă despăgubiri in bani pentru: 

a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; 

d) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente 

în cazul soluționării alternative a litigiului dacă soluția este favorabilă persoanei prejudiciate; 

(3) Indiferent de locul in care s-a produs accidentul de vehicul - pe drumuri publice, pe 

drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in orice alte locuri, atat in 

timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii vehiculului asigurat, asiguratorul RCA acorda 

despagubiri pana la limita de raspundere prevazuta in contractul RCA pentru:… b) prejudiciul 

produs din culpa conducatorului vehiculului asigurat;…..  e) prejudiciile provocate tertelor 

persoane, in situatia conducerii vehiculului sub influenta bauturilor alcoolice sau a 

stupefiantelor. 

Analiza  disp. art. 313 din legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătății nu 

conduce la o altă concluzie . SC. A SA, a fost introdusă în cauză conform deciziei Înaltei 

Curți de Casație și Justiție nr. 1/HP/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 258 din 6 aprilie 

2016. În motivarea deciziei amintite, Înalta Curte de Casație și Justiție a arătat că, cităm: 

˝Calitatea de parte responsabilă civilmente izvorând din contract:  Potrivit dispoziţiilor art. 49 

din Legea nr. 136/1995, asigurătorul acordă despăgubiri în baza contractului de asigurare 

pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de 

vehicule şi de tramvaie, ca şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil, iar 

potrivit dispoziţiilor art. 55 din acelaşi act normativ,  despăgubirile se plătesc de către 

asigurător persoanelor fizice sau juridice păgubite. În plus, dispoziţiile art. 1.270 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil instituie principiul pacta sunt servanda şi prevăd forţa 

obligatorie a contractului valabil încheiat între părţile contractante, iar dispoziţiile art. 1.280 

din acelaşi act normativ prevăd că un contract produce efecte numai între părţi, dacă prin lege 

nu se prevede altfel. Or, dispoziţiile art. 49 din Legea nr. 136/1995 instituie un caz de 

extindere a efectelor contractului de asigurare de răspundere în beneficiul terţilor păgubiţi prin 

accidente. 

Asiguratorul plăteşte şi cheltuielile efectuate de spital deoarece, potrivit art. 55 alin. 1 

din Legea 136/1995, despăgubirile se plătesc de către asigurator persoanelor fizice sau 

juridice păgubite. Prin urmare, asiguratorul de răspundere civilă trebuie obligat la plata 

sumelor datorate de către asigurat către partea civilă, în limitele contractului de asigurare. 

Astfel, s-a reţinut că, potrivit dispoziţiilor legale, furnizorii de servicii medicale au dreptul de 

a-şi recupera de la autorul accidentului, cheltuielile de spitalizare efectuate pentru serviciile 

medicale prestate victimei accidentului auto şi nu există nicio dispoziţie legală care să excludă 

unităţile spitaliceşti din sfera persoanelor păgubite, îndreptăţite să primească de la asigurator 

despăgubirile cuvenite.  Practica instanțelor judecătorești penale este unanimă în a considera 

că potrivit art. 55 alin. 1 din Legea 136/1995( aplicabilă în cauză ), despăgubirile se plătesc de 
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către asigurator persoanelor fizice sau juridice păgubite, unitatea spitalicească făcând parte 

din această din urmă categorie. 

În ceea ce privește limitele de despăgubire, contrar susținerilor părții civile, acestea nu 

sunt criterii orientative pentru acordarea de despăgubiri, ci limite maxime peste care 

asigurătorul nu poate fi obligat să răspundă, nici măcar în caz de catastrofă, indiferent de 

numărul victimelor.  

Potrivit art. 12 din NORMA nr. 39 din 25 noiembrie 2016 privind asigurarile auto din 

Romania emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiara  publicată în Monitorul Oficial nr. 

986 din 8 decembrie 2016(în vigoare până la data emiterii unei noi norme și care reiau 

normele din 2011 ), este în afara oricărei interpretări rațiunea limitei de despăgubire, pentru 

înțelegerea căreia este suficientă citirea textului actual, în vigoare, identic cu cel anterior   :    

(1) Asiguratorii RCA stabilesc limitele de despagubire, care nu pot fi mai mici decat 

limitele de despagubire stabilite de catre A.S.F. in conformitate cu reglementarile europene. 

(2) Limitele de despagubire stabilite de catre A.S.F. sunt: 

a) pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul 

persoanelor pagubite, limita de despagubire se stabileste la un nivel de 1.000.000 euro, 

echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, 

comunicat de Banca Nationala a Romaniei; 

b) pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter 

patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite, 

limita de despagubire se stabileste la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de 

schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a 

Romaniei; 

c) pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul 

persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse 

incepand cu 1 ianuarie 2017, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent in lei la cursul de 

schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a 

Romaniei; 

d) pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter 

patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor 

prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse incepand cu 1 

ianuarie 2017, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei 

valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a Romaniei. 

(3) In cazul in care in același eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane si 

valoarea totala a prejudiciilor depășește limitele de despăgubire specificate in contractul RCA, 

despagubirea va fi stabilită în funcție de cota-parte din valoarea prejudiciului care revine 

fiecărei persoane îndreptățite la despăgubire pentru prejudiciile suferite in acelasi accident.˝ 

Analizând actele și lucrările dosarul și sub celelalte aspecte de fapt și de drept, Curtea  

constată că judecata în primă instanță s-a desfășurat cu respectarea tuturor normelor de 

procedura penală incidente în cauză, iar sentința penală pronunțata la finele acestei prime 

judecăți, a fost data în deplină consonanță cu materialul probator administrat în cauză și în 

acord cu dispozițiile de drept material și procesual incidente în speță, neexistând motive de 

modificare a acesteia 
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Pentru toate considerentele mai sus dezvoltate, reținând că prezentele apeluri sunt  

nefondate, se vor respinge, ca nefondate, apelurile promovate de partea civilă CE, și de partea 

responsabilă civilmente SC. A SA, împotriva sentinței penale nr. 1555/2018 din 25.05.2018 a 

Judecătoriei Iași, sentință care va fi menținută. 

În temeiul dispozițiilor art. 275 alin. 2 Cod procedură penală va fi obligată fiecare 

dintre apelantele partea civilă CE, și partea responsabilă civilmente SC. A SA la plata sumei 

de 150 de lei către stat, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de acesta. 

5. Cauză de reducere a pedepsei. Cerere de anulare a suspendării executării 

pedepsei sub supraveghere formulată în apel. Confiscare specială 

Cuprins pe materii: Drept penal, traficul de droguri  

Indice alfabetic: cauze de reducere a pedepsei, anularea suspendării executării sub 

supraveghere a pedepsei, confiscare specială 

Temei de drept: art. 2, art.15, art. 16 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, art. 112 Cod penal, 

Decizia ÎCCJ nr. LXX/2007   
 

„În ceea ce priveşte motivele de apel formulate de D.I.I.C.O.T. – Serviciul 

Teritorial Iaşi în favoarea inculpatului U.V., Curtea constată că într-adevăr nici 

în considerentele, nici în dispozitivul sentinţei apelate nu se regăseşte vreo 

menţiune din care să rezulte că prima instanţă ar fi ţinut cont de menţiunea 

expresă din rechizitoriu în sensul că acest inculpat beneficiază de dispoziţiile art. 

15 din legea nr. 143/2000. Instanţa de apel nu are motive să considere, în lipsa 

vreunei menţiuni în acest sens în sentinţa apelată, că prima instanţă ar fi luat în 

calcul aplicarea dispoziţiei respective la individualizarea pedepsei şi ar fi omis să 

consemneze motivele pentru care a considerat că nu i-ar fi aplicabilă 

inculpatului.” 

 „Cât priveşte solicitarea inculpatului-apelant M.A., formulată pentru 

prima dată prin motivele de apel, în sensul de a se dispune, odată cu redozarea 

pedepsei, anularea suspendării sub supraveghere a executării unei pedepse 

stabilite pentru o infracţiune concurentă ţinând de regimul circulaţiei pe 

drumurile publice, Curtea constată că această chestiune nu a format obiectul 

analizei instanţei de fond şi nu a fost măcar adusă la cunoştinţa acesteia de către 

inculpatul-apelant, împrejurare în care trebuie să ţină seama de Decizia nr. 

LXX/2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul 

legii, de actualitate şi obligatorie şi după modificarea legislaţiei penale din 2014, 

în sensul că instanţele de control judiciar nu pot dispune direct in căile de atac 

contopirea pedepsei aplicate pentru infracţiunea care a făcut obiectul judecăţii cu 

pedepse aplicate infracţiunilor concurente, pentru care exista o condamnare 

definitiva, in cazul in care contopirea nu a fost dispusa de către prima instanţă. 

Sub aspectul condamnării pronunţate în mod definitiv pentru o infracţiune 

concurentă, legea procesual penală prevede posibilitatea modificării pedepselor 

inclusiv în cazul concursului de infracţiuni.” 

„Analizând dispoziţiile de confiscare specială din cuprinsul sentinţei 

apelate, Curtea a constatat că, în cazul inculpaţilor G.A., M.A., U.V. şi M.O.C. 
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prima instanţă, dispunând confiscarea unor cantităţi de cannabis, a unor bunuri 

dispozitive folosite la săvârşirea faptelor de trafic de droguri de risc şi a unor 

sume de bani obţinute ca urmare a săvârşirii faptelor reţinute, a indicat în mod 

greşit ca temei în drept art. 112 alin. 1 lit. a, b, f, în condiţiile în care nu se poate 

vorbi de bunuri produse prin săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală, ci de 

bunuri care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la comiterea 

faptelor prevăzute de legea penală. Prin urmare, Curtea apreciază că se impune 

modificarea temeiului de drept al dispoziţiilor privind confiscarea specială cu 

privire la inculpaţii M.A., G.A., U.V. şi M.O.-C., în sensul că acesta este 

reprezentat de dispoziţiile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 raportate la art. 

112 alin. 1 lit. b, e, f Cod penal.” 

 

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

912/17.12.2018  

Prin sentinţa penală nr. 912/2018 din data de 25.07.2018 Tribunalul Iaşi a hotărât 

astfel: 

,, Condamnă inculpatul M.A. la pedeapsa principală de: 2(doi) ani şi 10(zece)luni 

închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „trafic de droguri de risc”, în formă continuată, 

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

penal, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală, la care adaugă pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a si b, în condiţiile 

prev. de art.68 alin.1 lit. b Cod penal pe o durată de 3 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii 

exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a si b, pe durata si în condiţiile art.65 alin.3 

Cod penal  

 În baza art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului M.A. durata 

reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu de la 16.10.2017 până la data 

pronunţării, respectiv 25.07.2018. 

 În temeiul art. 91 alin.1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale aplicată inculpatului. 

 În temeiul art. 92 alin.1 Cod penal, stabileşte pentru inculpat termen de supraveghere 

pe o durată de 3(trei) ani. 

 În temeiul art. 93 alin.1 Cod penal, obligă inculpatul M.A. ca pe durata termenului de 

supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea 

sa; 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 

zile, precum şi întoarcerea; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor 

sale de existenţă. 
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 În temeiul art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de 

supraveghere să execute următoarea obligaţie: 

 - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către 

serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

 În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă 

inculpatul M.A. să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 

zile, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov sau la 

Centrul de Plasament Bătrâni Otopeni, potrivit programului ce va fi stabilit cu acordul 

consilierului de probaţiune şi în condiţiile art. 57 cu referire la art. 52 din Legea nr. 253/2013.  

 În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 

96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de 

nerespectare cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori de neexecutare a obligaţiilor 

impuse ori stabilite de lege 

 Constată încetată de drept măsura preventivă a arestului la domiciliu sub imperiul 

căreia s-a aflat inculpatul M.A. 

Menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanța din 16.08.2017, în 

ceea ce privește sumele de bani ridicate de la inculpatul M.A.( 22.000 lei, 500 euro și 40 lire 

sterline). 

 În temeiul prevederilor art. 330 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (2) din 

Legea 143/2000, republicată, coroborat cu art. 112 alin.1 lit. a), b) şi f) Cod penal, dispune 

confiscarea specială, de la inculpatul M.A.: 

 

a cantităţilor de 5,00 grame Cannabis prelevată din proba nr.1, 5,21 grame Cannabis 

prelevată din proba nr.3, precum şi 5,00 grame Cannabis, prelevată din proba nr. 6, drept 

contraprobele nr.1, 3 şi 6 ; 

a cantităţilor de 8,59 grame Cannabis (proba nr.1), 4,84 grame Cannabis (proba nr.3), 

0,66 grame Cannabis (proba nr.5) şi 4,24 grame Cannabis (proba nr.6), rămase după 

efectuarea determinărilor fizico-chimice şi prelevarea contraprobelor nr.1, 3, 6; 

a 2 (două) recipiente din sticlă tip borcan în care s-a pus în evidenţă THC (proba nr.2), 

recipientul din sticlă tip borcan în care s-a pus în evidenţă THC (proba nr.4), recipientul din 

sticlă tip borcan în care s-a pus în evidenţă THC (proba nr.7) şi cântarul electronic în care s-a 

pus în evidenţă THC (proba nr.8) - RCTS - 3516012 din 23.08.2017 - bunuri aflate în camera 

de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029; 

a telefoanelor mobile Blackphone model bpi XXXXX cartela Vodafone XXXXX cu 

nr apel XXXXX si Mobiwire serie IMEI XXXXX sim Vodafone seria XXXXX număr apel 

XXXXX sigilate cu sigiliul MI 18571; 

a sumei de 140.650 lei obținute de inculpat din vânzarea drogurilor; 

a sumelor de bani asupra cărora s-a instituit sechestru asigurător prin ordonanța din 

16.08.2017(22.000 lei, 500 euro și 40 lire sterline). 

În baza art. 5 şi 7 din Legea 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpatul M.A. în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J 

Condamnă inculpatul G.A. la pedeapsa principală de 2(doi) ani şi 8(opt)luni 

închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „trafic de droguri de risc”, în formă continuată, 

faptă prev. de art. 2 alin.1 din Legea nr.143/2000 ®, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, cu 
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aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală, la care adaugă pedeapsa complementară a 

interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a si b, în condiţiile prev. de art.68 

alin.1 lit. b Cod penal pe o durată de 3 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării 

drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a si b, pe durata si în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal . 

 În baza art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului G.A. durata 

reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu de la 08.08.2017 la 17.01.2018.  

 În temeiul art. 91 alin.1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale aplicată inculpatului. 

 În temeiul art. 92 alin.1 Cod penal, stabileşte pentru inculpat termen de supraveghere 

pe o durată de 3(trei) ani. 

 În temeiul art. 93 alin.1 Cod penal, obligă inculpatul G.A. ca pe durata termenului de 

supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea 

sa; 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 

zile, precum şi întoarcerea; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor 

sale de existenţă. 

 În temeiul art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de 

supraveghere să execute următoarea obligaţie: 

 - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către 

serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

 În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă 

inculpatul G.A. să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 

zile, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 

Bucureşti sau la Centrul de Zi „Licurici”- sector 3 Bucureşti, potrivit programului ce va fi 

stabilit cu acordul consilierului de probaţiune şi în condiţiile art. 57 cu referire la art. 52 din 

Legea nr. 253/2013.  

 În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 

96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de 

nerespectare cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori de neexecutare a obligaţiilor 

impuse ori stabilite de lege. 

 Menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul G.A. . 

 În temeiul prevederilor art. 330 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (2) din 

Legea 143/2000, republicată, coroborat cu art. 112 alin.1 lit. a), b) şi f) Cod penal, dispune 

confiscarea specială, de la inculpaţii G.A. şi A.A.T.: 

a cantităţii de 3,20 grame cannabis – RCTS 3515856/26.04.2017 ; 

a cantităţii de 35,22 grame cannabis – RCTS 3171878/20.06.2017 – bunuri aflate în 

camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029; 

a cantităţii de 46,56 grame cannabis – RCTS 3172433/03.08.2017 – bunuri aflate în 

camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029; 
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a cantităţii de 3,00 grame Cannabis (proba nr.1), rămasă după efectuarea 

determinărilor fizico-chimice.; 

a cutiei în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.2), cele 2 

(două) cutii în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.3), cutia în care 

s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.4), cele 2 (două) recipiente în care 

s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.5), dispozitivul tip narghilea în care 

s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.6), dispozitivul tip pipă în care s-a 

pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr. 7), piesa în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.8), dispozitivul tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.9), dispozitivul tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.10), cântarul electronic în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.11), precum şi dispozitivul tip narghilea în care s-a pus 

în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.12) - RCTS - 3516011 din 21.08.2017 - 

bunuri aflate în camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029; 

a telefonului mobil marca MobiWire Ayasha IMEI 352441081399537 cu Sim 

Vodafone 8940011609456882764 care a fost ridicat de la inculpatul G.A.. 

 Dispune totodată confiscarea specială a următoarelor sisteme informatice 

utilizate în activitatea infracțională de inculpaţii G.A. şi A.A.T., bunuri care au fost 

ridicate în data de 07.08.2017 de la locuinţa inculpaţilor G.A. si A.A.T. din Municipiul 

Bucureşti, Aleea Moreni nr.2, bl.6G1 sc.3 apt.34, respectiv: 

I. HDD Samsung model HD250HJ seria XXXXX 

Telefon mobil nokia 2310 IMEI XXXXX 

Telefon Black berry model classic u SIM VODAFONE XXXXX 

Tableta Vonino cu seria V72QSW01068 

Stick de culoare bleau marca TEAM cap 1GB 

Stick metalic argintiu marca Kingmax 

Stick din plastic de culoare neagra cap 4GB 

3 sim VodaFONE CU seriile XXXXX; XXXXX; XXXXX 

Microsim Vodafone XXXXX 

2 sim Orange cu seriile XXXXX; XXXXX 

Sim digi XXXXX 

Sim Cosmote XXXXX 

Telefon Samsung GT I 9301I IMEI XXXXX cu  

sim cosmote XXXXX 

Sim orange XXXXX 

 Dispune totodată confiscarea sumei de 84.560 lei de la inculpatul G.A., obţinute de 

inculpat din vânzarea drogurilor, din care suma de 4250 lei provine din fondurile DIICOT. 

În baza art. 5 şi 7 din Legea 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpatul G.A. în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J. 

 

Condamnă inculpata A.A.T. la pedeapsa principală de: 

2(doi) ani şi 2(două)luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „trafic de 

droguri de risc”, în formă continuată, faptă prev. de art. 2 alin.1 din Legea nr.143/2000 ®, cu 

aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală, la care 
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adaugă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. 

a si b, în condiţiile prev. de art.68 alin.1 lit. b Cod penal pe o durată de 3 ani şi pedeapsa 

accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a si b, pe durata si în 

condiţiile art.65 alin.3 Cod penal . 

 În baza art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatei A.A.T. durata 

reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu de la 08.08.2017 la 17.01.2018.  

 În temeiul art. 91 alin.1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale aplicată inculpatei. 

 În temeiul art. 92 alin.1 Cod penal, stabileşte pentru inculpată termen de supraveghere 

pe o durată de 3(trei) ani. 

 În temeiul art. 93 alin.1 Cod penal, obligă inculpata A.A.T. ca pe durata termenului 

de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea 

sa; 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 

zile, precum şi întoarcerea; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor 

sale de existenţă. 

 În temeiul art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal, obligă inculpata ca pe durata termenului de 

supraveghere să execute următoarea obligaţie: 

 - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către 

serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

 În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă 

inculpata A.A.T. să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 

zile, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tg.Neamţ sau la 

Centrul de Plasament Copii Tg. Neamţ, potrivit programului ce va fi stabilit cu acordul 

consilierului de probaţiune şi în condiţiile art. 57 cu referire la art. 52 din Legea nr. 253/2013.  

 În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 

96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de 

nerespectare cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori de neexecutare a obligaţiilor 

impuse ori stabilite de lege. 

 Menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpata A.A.T.. 

 În temeiul prevederilor art. 330 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (2) din 

Legea 143/2000, republicată, coroborat cu art. 112 alin.1 lit. a), b) şi f) Cod penal, dispune 

confiscarea specială, de la inculpaţii A.A.T. şi G.A., respectiv aceleaşi cu cele 

individualizate si la pct.2: 

 

a cantităţii de 3,20 grame cannabis – RCTS 3515856/26.04.2017 ; 

a cantităţii de 35,22 grame cannabis – RCTS 3171878/20.06.2017 – bunuri aflate în 

camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029; 

a cantităţii de 46,56 grame cannabis – RCTS 3172433/03.08.2017 – bunuri aflate în 

camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029; 
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a cantităţii de 3,00 grame Cannabis (proba nr.1), rămasă după efectuarea 

determinărilor fizico-chimice.; 

a cutiei în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.2), cele 2 

(două) cutii în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.3), cutia în care 

s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.4), cele 2 (două) recipiente în care 

s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.5), dispozitivul tip narghilea în care 

s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.6), dispozitivul tip pipă în care s-a 

pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr. 7), piesa în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.8), dispozitivul tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.9), dispozitivul tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.10), cântarul electronic în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.11), precum şi dispozitivul tip narghilea în care s-a pus 

în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.12) - RCTS - 3516011 din 21.08.2017 - 

bunuri aflate în camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029. 

 Dispune totodată confiscarea specială a următoarelor sisteme informatice 

utilizate în activitatea infracțională de inculpaţii A.A.T. şi G.A., bunuri care au fost 

ridicate în data de 07.08.2017 de la locuinţa inculpaţilor G.A. si A.A.T. din Municipiul 

Bucureşti, Aleea Moreni nr.2, bl.6G1 sc.3 apt.34, respectiv aceleaşi cu cele individualizate si 

la pct.2: 

 

I. HDD Samsung model HD250HJ seria XXXXX 

Telefon mobil nokia 2310 IMEI XXXXX 

Telefon Black berry model classic u SIM VODAFONE XXXXX 

Tableta Vonino cu seria V72QSW01068 

Stick de culoare bleau marca TEAM cap 1GB 

Stick metalic argintiu marca Kingmax 

Stick din plastic de culoare neagra cap 4GB 

3 sim VodaFONE CU seriile XXXXX; XXXXX; XXXXX 

Microsim Vodafone XXXXX 

2 sim Orange cu seriile XXXXX; XXXXX 

Sim digi XXXXX 

Sim Cosmote XXXXX 

Telefon Samsung GT I 9301I IMEI XXXXX cu  

sim cosmote XXXXX 

Sim orange XXXXX  

În baza art. 5 şi 7 din Legea 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpata A.A.T. în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J. 

Condamnă inculpatul M.O.C. la pedeapsa principală de: 

 

1(un) an şi 3(trei)luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „trafic de droguri 

de risc”, în formă continuată, faptă prev. de art. 2 alin.1 din Legea nr.143/2000 ®, cu 

aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.15 din Legea nr. 143/2000 ® şi art.396 

alin.10 Cod procedură penală, la care adaugă pedeapsa complementară a interzicerii 

exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a si b, în condiţiile prev. de art.68 alin.1 lit. b 
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Cod penal pe o durată de 2 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. 

de art. 66 alin.1 lit. a si b, pe durata si în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal . 

 În temeiul art. 91 alin.1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale aplicată inculpatului. 

 În temeiul art. 92 alin.1 Cod penal, stabileşte pentru inculpat termen de supraveghere 

pe o durată de 2(doi) ani. 

 În temeiul art. 93 alin.1 Cod penal, obligă inculpatul M.O.C. ca pe durata termenului 

de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea 

sa; 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 

zile, precum şi întoarcerea; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor 

sale de existenţă. 

 În temeiul art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de 

supraveghere să execute următoarea obligaţie: 

 - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către 

serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

 În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă 

inculpatul M.O.C. să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 

zile, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Piatra Neamţ sau 

la Centru de Plasament Minori „Elena Doamna” Piatra Neamţ, potrivit programului ce va fi 

stabilit cu acordul consilierului de probaţiune şi în condiţiile art. 57 cu referire la art. 52 din 

Legea nr. 253/2013.  

 În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 

96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de 

nerespectare cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori de neexecutare a obligaţiilor 

impuse ori stabilite de lege. 

În temeiul prevederilor art. 330 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (2) din 

Legea 143/2000, republicată, coroborat cu art. 112 alin.1 lit. a), b) şi f) Cod penal, dispune 

confiscarea specială, de la inculpatul M.O.C. a: 

cantităţii de 5,00 grame Cannabis prelevate din probele nr.1 şi 2 drept contraprobele 

nr.1 şi 2.  

cantităţii de 18,0 grame Cannabis (proba nr.1) şi 3,5 grame Cannabis (proba nr.2), 

rămase după efectuarea determinărilor fizico-chimice şi prelevarea contraprobelor nr.1 şi 2  

dispozitivului tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă THC (proba nr.3a), cutia în care s-

a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.3e), precum şi cântarul electronic în 

care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.4),– RCTS - 3516011 din 

21.08.2017 - bunuri aflate în camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 

0217029. 

 În baza art. 5 şi 7 din Legea 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpatul M.O.C. în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J.  
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Condamnă inculpatul U.V. la pedeapsa principală de 1(un) an şi 4(patru)luni 

închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „trafic de droguri de risc”, faptă prev. de art. 2 

alin.1 din Legea nr.143/2000 ®, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală, la care 

adaugă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. 

a si b, în condiţiile prev. de art.68 alin.1 lit. b Cod penal pe o durată de 2 ani şi pedeapsa 

accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a si b, pe durata si în 

condiţiile art.65 alin.3 Cod penal; pedeapsa principală de 3(trei)luni închisoare, pentru 

săvârşirea infracţiunii de „deţinere, fără drept, de droguri de risc, în vederea consumului 

propriu”, faptă prev. de art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000 ®, cu aplicarea art.396 alin.10 

Cod procedură penală, la care adaugă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării 

drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a si b, în condiţiile prev. de art.68 alin.1 lit. b Cod penal 

pe o durată de 1 an şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 

alin.1 lit. a si b, pe durata si în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. 

 În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, aplică inculpatului 

pedeapsa principală cea mai grea de 1(un) an şi 4(patru)luni închisoare, la care adaugă un 

spor de 1 lună închisoare, pedeapsa principală finală de executat fiind de 1(un) an şi 

5(cinci)luni închisoare.  

În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplică pedeapsa complementară cea mai grea, 

respectiv, cea a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pentru o 

perioadă de 2 ani. 

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică 

inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. 

a şi b Cod penal, pedeapsă ce se va executa până la executarea sau considerarea ca executată a 

pedepsei principale. 

În baza art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa închisorii aplicate durata 

reținerii de la 10.04.2017(orele 00,25) la 11.04.2017(orele 00,25).  

 În temeiul art. 91 alin.1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale aplicată inculpatului. 

 În temeiul art. 92 alin.1 Cod penal, stabileşte pentru inculpat termen de supraveghere 

pe o durată de 2(doi) ani. 

 În temeiul art. 93 alin.1 Cod penal, obligă inculpatul U.V. ca pe durata termenului de 

supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea 

sa; 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 

zile, precum şi întoarcerea; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor 

sale de existenţă. 

 În temeiul art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de 

supraveghere să execute următoarea obligaţie: 

 - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către 

serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 
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 În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă 

inculpatul U.V. să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 

zile, în cadrul Căminului de Bătrâni „Sf.Nectarie”- Piatra Neamţ sau la Centrul de Zi pentru 

Preşcolari „Castani” Piatra Neamţ, potrivit programului ce va fi stabilit cu acordul 

consilierului de probaţiune şi în condiţiile art. 57 cu referire la art. 52 din Legea nr. 253/2013.  

 În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 

96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de 

nerespectare cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori de neexecutare a obligaţiilor 

impuse ori stabilite de lege. 

În temeiul prevederilor art. 330 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (2) din 

Legea 143/2000, republicată, coroborat cu art. 112 alin.1 lit. a), b) şi f) Cod penal, dispune 

confiscarea specială, de la inculpatul U.V. a: 

cantităţii de 45 grame cannabis, o pungă din plastic în care s-a pus în evidență THC și 

un cântar electronic în care s-a pus în evidență THC – RCTS 3515818/19.04.2017 – bunuri 

aflate în camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0216489 

55 grame cannabis si un recipient din sticlă în care s-a pus în evidență THC - RCTS 

3515818/19.04.2017 – bunuri aflate în camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii 

seria H nr. 0216489. 

 În baza art. 5 şi 7 din Legea 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpatul U.V. în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J.  

 In baza disp.art.272 Cod procedură penală dispune plata onorariilor apărătorilor 

desemnaţi din oficiu care se vor achita iniţial din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, 

urmând a rămâne în sarcina statului conform art.275 al.6 Cod procedură penală. 

 În baza disp.art.274 alin.2 Cod procedură penală, dispune obligarea inculpaţilor la 

plata cheltuielilor judiciare avansate de stat pe tot parcursul procesului penal după cum 

urmează: 

inculpatul M.A. va plăti suma de 5700 lei (din care 5253,3 lei avansaţi în cursul 

urmăririi penale); 

inculpatul G.A. va plăti suma de 7200 lei(din care 6913,4 lei avansaţi în cursul 

urmăririi penale); 

inculpata A.A.T. va plăti suma de 5700 lei(din care 5353,3 lei avansaţi în cursul 

urmăririi penale); 

inculpatul M.O.C., va plăti suma de 4500 lei(din care 4206 lei avansaţi în cursul 

urmăririi penale); 

inculpatul U.V. va plăti suma de 3450 lei(din care 3148 lei avansaţi în cursul urmăririi 

penale). 

 Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. 

 Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.07.2018. 

 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut următoarele: 

 Prin rechizitoriul emis în dosarul nr.128D/P/2017 al PÎCCJ - DIICOT – Serviciul 

Teritorial Iaşi la data de 27.02.2018 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: 
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 - M.A., pentru săvârșirea infracțiunii de „trafic de droguri de risc”, în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, republicată, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal, 

 - G.A., pentru săvârșirea infracțiunii de „trafic de droguri de risc”, în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, republicată, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal, 

 

 - A.A.T., pentru săvârșirea infracțiunii de „trafic de droguri de risc”, în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea 143/2000, republicată, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal, 

  

 - M.O.C., pentru săvârșirea infracțiunii de „trafic de droguri de risc”, în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, republicată, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal, şi 

 

 -U.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de „trafic de droguri de risc”, faptă prevăzută 

de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, republicată, şi „deţinere, fără drept, de droguri de risc, 

în vederea consumului propriu”, faptă prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000, 

republicată, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal. 

 

 Pentru a se dispune astfel s-au reţinut s-au reţinut în considerentele actului de 

inculpare, în esenţă, următoarele  

„La data de 09.04.2017 la ora 17.45 lucrătorii de poliție din cadrul SRTP IAȘI în timp 

ce efectuau serviciul de patrulare în trenul IR 1663 București Nord – Iași, pe relația de cale 

ferată Bârlad Vaslui, au depistat în vagonul nr 4 o persoană care la vederea organelor de 

poliție a devenit agitat. 

În aceste condiții s-a procedat la legitimarea persoanei, stabilindu-se faptul că aceasta 

se numește U.V.. 

După legitimare, persoana a fost condusă în compartimentul de siguranță unde cu 

ocazia controlului bagajului s-a descoperit o cutie de pantofi, în care era o pungă de plastic 

transparent cu inscriptia IKEA și sistem autosigilant in interiorul căreia se observa o substanţă 

vegetală de culoare verde oliv cu miros intepător, suspect a fi drogul de risc şi un cântar 

electronic de mare precizie.  

În aceste condiții lucrătorii de poliție au anunțat ofițerii BCCO Iași, care s-au deplasat 

în gara Iași, unde l-au preluat pe inculpatul U.V.. 

Pentru stabilirea existenței substanțelor aflate sub control național s-a dispus 

efectuarea unei constatări tehnico științifice.  

În urma analizării substanţei respective, în Laboratorul de Analiza si profil al 

drogurilor, a rezultat că proba nr 1 este formată din 49.8 grame de cannabis, drog de risc aflat 

pe Tabelul Anexa 3 din lg.143/2000 de asemenea in probele 2 (punga de plastic tip IKEA) si 

3 (cantarul Electronic) a fost identifacată prezenta Tetradidrocanabinolului. (Raportul de 

Constatare Tehnico Stiintifica nr.3515817 din 18.04.2017). 
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Cu ocazia flagrantului U.V. a afirmat că mai deţine la locuinţa sa din XXXXX o 

cantitate de aproximativ 50 de grame de cannabis pe care doreşte sa o predea organelor de 

politie.  

În baza ordonantei procurorului DIICOT S.T. Iasi nr. 128/D/P/2017 din data de 

09.04.2017 orele 19.55 de predare a unor bunuri, obiecte si inscrisuri, organele de poliţie 

judiciară s-au deplasat la adresa mai sus indicată, loc din care U.V. a predat un borcan de 

sticla de culoare rosie cu capac filetant ce continea în interior o substanta vegetală de culoare 

verde oliv cu miros intepator si inflorescente specifice plantei cannabis, care in urma 

analizarii in Laboratorul de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul BCCO a rezultat a fi 

formata din 59.2 grame cannabis, drog de risc alfat pe Tabelul Anexa 3 din Lg. 143/2000 

conform RCTS nr 3515817 din 18.04.2017. 

Cu prilejul audierii inculpatului U.V.a rezultat faptul că drogurile descoperite asupra 

acestuia au fost procurate din mun. București, fiind destinate consumului propriu al 

inculpatului (25 grame cannabis), iar restul cantități a fost procurată pentru o altă persoană. 

În aceste condiții s-au continuat cercetările pentru a se stabili cu exactitate situația de 

fapt, mai ales în condițiile în care au rezultat indicii și cu privire la implicarea altor persoane, 

care desfășurau o activitate intensă de trafic de droguri de risc – cannabis.  

În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit faptul că inculpatul U.V. s-a 

deplasat în data de 08/09 aprilie 2017 in municipiul București unde s-a întâlnit cu o persoană 

pe nume An. și cu bărbat pe nume A. și în baza unei intelegeri prestabilite si a cumparat de la 

acestia cantitatea de 50 de grame cannabis contra sumei de 2000 de lei, pe care a cantarit-o cu 

ajutorul cantarului electronic descoperit in bagajele sale, cantitate de drog pe care a ascuns-o 

intr-o cutie de pantofi apoi s-a deplasat spre Iasi cu trenul IC1663, fiind depistat de organele 

de politie. 

 În urma verificarilor si investigatiilor efectuate de organele de politie s-a stabilit cu 

certitudine că persoanele indicate de U.V., ca fiind cele de la care a cumparat cantitatea de 

drog in data de 09.04.2017 sunt inculpații: G.A. si A.A.T.  

De asemenea, s-a stabilit faptul că inculpatul G.A. zis A.P., era persoana care dispunea 

efectiv de cantitățile de droguri vândute către diferiti clienti, însă pentru cantităti mici de 

droguri tranzactiile erau efectuate de A.A.T., prietena acestuia care purtarta discuții telefonice 

şi negocia cu persoanele interesate de cumpararea unor cantitati de droguri de risc. 

Probatoriile administrate au stabilit faptul că inculpatul G.A. comercializa atât 

personal droguri de risc – cannabis, cât și prin intermediul inculpatei A.A.T.. 

Cu ocazia efectuării unor verificări in Cazierul Judiciar s-a stabilit faptul ca inculpatul 

G.A. a mai fost cercetat pentru săvârșirea unor infracțiuni reglementate de Legea 143/2000, . 

Din probatoriile administrat în cauză a rezultat faptul că inculpații G.A. și A.A.T. 

comercializau droguri de risc – cannabis, doar persoanelor cunoscute, luându-și astfel măsuri 

de precauție pentru a nu fi descoperiți de organele de urmărire penală. 

În acest context prin Ordonanta procurorului nr. 128D/P/2017 din 19.04.2017 s-a 

dispus autorizarea investigatorului acoperit „I.” – nume de cod si a colaboratorului acoperit 

„M.” – nume de cod care au fost autorizati să efectueze cumparari de droguri, să procure cu 

orice titlu de droguri de la G.A. si A.A.T. sau alte persoane din anturajul acestora, pentru 

strângerea datelor si informatiilor necesare identificarii persoanelor implicate in activitatile 
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infractionale de trafic de droguri si sa obtina mijloacele de proba necesare probarii 

activitatilor infractionale desfasurate de acestia. 

Astfel, in baza autorizației, in cursul lunii aprilie 2017, investigatorul acoperit I.-nume 

de cod, s-a intâlnit cu numita A.A.T. cu care a discutat despre posibilitatea cumpărării unei 

cantităţi de cannabis, aceasta comunicându-i investigatorului acoperit că-i poate vinde 

cannabis contra sumei de 60lei/gram. Investigatorul acoperit a cumpărat un număr de 5 doze 

de cannabis contra sumei de 300 lei, bani proveniti din fondurile speciale ale D.I.I.C.O.T.  

Imediat după cumpărare cele 5 (cinci) doze de cannabis ambalate in folie de plastic 

infasurate cu banda adeziva au fost introduse in plicul sigilat cu sigiliul QP1712225 si 

inaintate Laboratorului de Analiza si profil al drogurilor din cadrul B.C.C.O. Iasi impreună cu 

Ordonanta procurorului.  

În urma analizei a rezultat cantitatea totala de 4, 45grame cannabis, drog de risc 

prevazut in Tabelul anexa 3 din lg.143/2000 republicata (Raportul de constatare tehnico 

stiintifica nr 3.515.856 a Laboratorului de analiză si profil al drogurrilor din cadrul B.C.C.O. 

Iasi). 

Având în vedere caracterul conspirat la activităților desfășurate de inculpații G.A. și 

A.A.T. prinreferatul procurorului din 27.04.2017 s-a solicitat Tribunalului Iasi autorizarea 

folosirii mijloacelor de supraveghere tehnică constand in : 

localizarea, interceptarea, înregistrarea pe orice fel de suport a convorbirilor si 

comunicărilor telefonice (inclusiv SMS , MMS, MESAGERIE VOCALĂ, trafic de date – 

internet) efectuate de:  

1. numitul G.A, de la postul telefonic mobil cu numărul XXXXX,  

2. numita A.A.T., de la postul telefonic mobil cu numărul XXXXX, cât şi  

II. fotografierea, observarea şi înregistrarea conversatiilor, miscărilor şi a tuturor 

activitătilor efectuate în mediu ambiental de către: 

1. numitul G.A., în toate locurile şi cu toate persoanele cu care acesta se va întâlni, în 

scopul pregătirii sau comiterii infractiunilor care fac obiectul cercetării în prezenta cauză;  

2. numita A.A.T., în toate locurile şi cu toate persoanele cu care acesta se va întâlni, în 

scopul pregătirii sau comiterii infractiunilor care fac obiectul cercetării în prezenta cauză 

Prin încheierea nr. 131/IAVdin data de 27.04.2017 emisă în dosarul nr. 3370/99/2017 

Tribunalul Iaşi a admis cererea formulată de D.I.I.C.O.T. – S.T. Iaşi, în dosarul cu nr. 128 

D/P/2017 şi a dispus încuviinţarea utilizării, pentru o durată de 30 de zile începând cu data de 

27.04.2017 până la data de 26.05.2017, a metodelor de supraveghere tehnică solicitate.  

În urma punerii in executare a acestor măsuri s-a stabilit că inculpata A.A.T. are mai 

multe convorbiri telefonice si schimburi de mesaje text cu diferite persoane in cadrul cărora 

stabileşte intalniri scurte in diferite zone din municipiul Bucureşti, convorbirile fiind cu 

preponderenţă purtate cu un limbaj codificat, specific persoanelor implicate in distribuţia unor 

droguri de risc. 

Din declarațiile martorilor audiați după data de 08.08.2017, rezultă faptul că inculpata 

A.A.T. folosea un limbaj codificat în convorbirile purtate cu persoanele cărora le comerciliza 

droguri de risc, confirmând astfel datele rezultate în urma punerii în executare a mandatelor 

de supraveghere tehnică.  

De asemenea, s-a constatat că inculpatul G.A. nu mai flosea numărul de telefon stabilit 

iniţial de organele de poliţie ci folosea postul telefonic mobil cu numărul XXXXX. 
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La data de 03.05.2017 procurorul D.I.I.C:O:T. S.T. Iasi a inaintat către Tribunalul Iasi 

un nou referat pentru folosirea metodelor de supraveghere tehnică constând în localizarea, 

interceptarea, înregistrarea pe orice fel de suport a convorbirilor si comunicărilor telefonice 

(inclusiv SMS , MMS, MESAGERIE VOCALĂ, trafic de date – internet) efectuate de 

numitul G.A. , Tribunalul Iaşi emiţând mandatul de supraveghere tehnică nr. 441/UP din 

03.05.2017 prin încheierea nr. 139/IAV din data de 03.05.2017 emisă în dosarul nr. 

3627/99/2017. 

 Tot in baza autorizarii dispuse prin ordonanța din 19.04.2017, intr-o zi din cursul lunii 

mai 2017, investigatorul acoperit I.-nume de cod s-a intâlnit cu numita A.A.T. cu care a 

discutat despre posibilitatea cumpărării unei cantităţi de cannabis, aceasta comunicându-i 

investigatorului acoperit că-i poate vinde cantităţi apreciabile de cannabis contra unor sume 

cuprinse intre 40 si 60lei/gram.  

Investigatorul acoperit a cumpărat in baza inţelegerii cu A.A.T. o cantitate de 

aproximativ 35-40 grame de cannabis contra sumei de 1700 de lei, bani proveniti din 

fondurile speciale ale D.I.I.C.O.T.  

Imediat după cumpărare cantitatea de cannabis care era ambalată intr-o pungă de 

plastic transparent cu sistem autosigilant si incriptia IKEA a fost introdusă in plicul sigilat cu 

sigiliul QP1694919 si inaintată Laboratorului Central de Analiza si profil al drogurilor din 

cadrul D.C.C.O. impreună cu Ordonanta procurorului. 

 Raportul de constatare tehnico stiintifica nr 3171878 din 20.06.2017 a relevat că 

proba cumpărată de investigatorul acoperit I. – nume de cod, in cursul lunii mai 2017 de la 

A.A.T. este consitituită din cantitatea totală de 35,61 grame cannabis, drog de risc prevazut in 

Tabelul anexa 3 din lg.143/2000. 

În urma exploatării mandatelor de supraveghere tehnică a rezultat faptul că inculpații 

A.A.T. si G.A. sunt implicati in activităţi infracţionale de trafic de droguri, oferind spre 

vânzare cannabis unor persoane din anturajul lor. 

Totodată in urma punerii in executare a Mandatului de supraveghere tehnică in mediul 

ambiental nr. 411/27.04.2017 coroborat cu celelelte date obţinute in urma investigaţiilor 

organelor de poliţie judiciară a rezultat faptul că inculpații G.A. si A.A.T. au inchiriat o 

locuinţă in municipiul Bucureşti XXXXX, loc in care depozitează, cântăresc, porţionează şi 

ambaleză cantităţile de droguri oferite spre vânzare.  

În urma exploatării mandatelor de supraveghere tehnică s-a constatat că o parte din 

intalnirile cu persoanele care doresc să cumpere cantităţi de droguri sunt stabilite imediata 

apropiere a locuinţei situate pe str. XXXXX. 

În urma analizării convorbirilor si mesajelor purtate de persoanele interceptate in baza 

Mandatelor de supraveghere tehnică în prezenta cauză s-a constatat că periodic atât G.A. cât 

si A.A.T. apelau la o persoană neidintificată, la acel moment, care folosea apelativul M. și 

căreia ii solicitau intâlniri, după care cei doi reluau sau intensificau activitatea infracţională de 

trafic de droguri de risc, respectiv cannabis skunk. 

În cursul lunii iunie ofiţerii de poliţie judiciară in urma datelor si informaţiilor obtinute 

ca urmare a exploatării Mandatelor de supraveghere tehnică, coroborate cu investigaţiile 

efectuate au identificat mai multe persoane care cumpără droguri de risc de la numitii G.A. si 

A.A.T., printre care si pe numitul M.O.C., persoană care foloseşte numărul de telefon mobil 

XXXXX si care periodic, la un interval de circa 2 săptămâni se deplasa in municipiul 
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Bucureşti pentru a se aproviziona cu cantităţi de cannabis pe care le transporta si comercializa 

ulterior pe raza municipiului Piatra Neamţ, cât și pe C.M.R. care periodic primea colete prin 

intermediul unei firme de transport persoane de la A.A.T., in interiorul cărora erau disimultate 

cantităţi de droguri de risc.  

G.A. şi A.A.T. se afla în legătură infracţională şi cu un alt tânăr pe nume Emi 

(persoană neidentificată) din Târgu Neamţ care foloseşte numărul de telefon 0748555562 si 

care in mod repetat se deplasează in municipiul Bucureşti unde stabileşte intâlniri cu A.A.T. 

pentru procurarea unor cantităţi insemnate de cananbis. 

Întucât s-a stabilit faptul că inculpații G.A. și A.A.T. se aflau în legătură cu o persoană 

care flosea apelativul M., persoană care îi aproviziona cu droguri de risc – cannabis, pentru 

indetificare persoanei și pentru stabilirea contribuției acesteia la comiterea infracțiunii de 

trafic de droguri de risc, în data de 23.06.2016 prin referatul procurorului s-a solicitat 

Tribunalului Iasi prelungirea Mandatelor de supraveghere tehnică 409/UP, 410/UP, 411/UP, 

respectiv 441/UP si luarea măsurilor de supraveghere tehnică si in mediu ambiental ptr 

numitul M.O.C. care foloseşte nr de telefon XXXXX precum si a persoanei neidentificate 

care foloseşte apelativul M. care foloseşte numărul de telefon mobil XXXXX.  

Prin incheierea penală nr 188/IAV din 23.06.2017 a fost admisă cererea inaintată de 

D.I.I.C.O.T. S.T. Iasi iar in urma punerii in executare a mandatului de supraveghere tehnică nr 

613/UP ptr nr de telefon XXXXX coroborate cu verificările efectuate de organele de urmărire 

penală deleate in dosar a fost identificată persoana care foloseşte apelativul M. ca fiind 

numitul M.A.. 

 Totodată s-a stabilit faptul că in data de 28.06.2017 la orele 13.30, numita A.A.T. a 

expediat din municipiul Bucureşti către numitul C.R. aflat in oraşul Tg Neamţ, prin 

intermediul firmei de transport persoane S.C. XXXXX S.R.L. XXXXX, un colet ce conţinea 

disimulată o cantitate de circa 5-10 grame de cannabis si pentru care, conform convorbirilor 

interceptate, C.R. a depus suma de 310 lei intr-un cont deschis la o agenţie Raiffeisen. Tot din 

discuţiile purtate intre cei doi a rezultat faptul că si anterior ( de exemplu in data de 

09.06.2017) au fost efectuate asemenea expediţii de droguri, cantităţi ce erau disimulate in 

diferite cutii de parfum sau alte produse, interlocutorii exprimându-si îngrijorarea referitoare 

la sesizarea altor persoane despre modalitatea suspectă de transport a drogurilor. 

…………………………………………………………………………………………

…………… 

Din analiza convorbirilor interceptate in baza Mandatelor de supraveghere tehnică 

emise in dosarul cauzei, a rezultat faptul că în luna iunie inculpatul G.A. a fost preocupat de 

terminarea proiectului pentru lucrarea de licenţă iar activităţile infracţionale de trafic de 

droguri au fost preluate cu preponderenţă de A.A.T., G.A. indicându-le mai multor tineri care 

il contactau telefonic, să o contacteze pe aceasta din urmă şi să stabilească intâlniri directe cu 

aceasta.  

De asemenea, s-a constatat faptul că inculpații G.A. si A.A.T. deşi au motivat că sunt 

ocupaţi cu pregătirea lucrării de licenţă a primului, nu refuzau să se intâlnească cu persoanele 

din anturaj indeosebi seara, in locuri apropiate de locuinţa situată in str. XXXXX (zonă 

apropiată domiciliului efectiv al inculpatului G.A.) ori la atelierul unde acesta isi desfăşoară 

activitatea de creaţie in cadrul Palatului Universul din str. XXXX, ceea ce conducea la 

convingerea că dispuneau, in permanent, de cantităţi considerabile de droguri pe care le pot 
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comercializa, folosind un limbaj codificat pentru a exprima cantităţile de drog solicitate 

folosind termeni ca minute pentru grame sau ore pentru sute de grame, ceai, limonadă, cafea, 

proiect, după cum rezultă atât din convorbirile purtate intre persoanele interceptate sau cu cei 

care ii contactează cât si cu investigatorul acoperit in cauză. 

De precizat este faptul că atunci când inculpații G.A. și A.A.T. nu aveau droguri – 

cannabis, le comunica clienților, acest lucru în mod codificat. 

…………………………………………………………………………………………

……………..  

 In urma punerii in executare a Mandatelor de supraveghere tehnică in mediul 

ambiental emise in prezenta cauză pentru A.A.T. si G.A. , prin intermediul D.O.S. Bucureşti 

s-a constatat faptul că in cursul lunii mai 2017 intr-o după amiază, cele două persoane 

supravegheate au avut mai multe intâlniri cu mai multe persoane in apropierea locuinţei unde 

domiciliază in str. XXXXXunde au rămas până după orele 22.00 cand a fost intreruptă 

actiunea de filaj. 

In urma punerii in executare a Mandatului de supraveghere tehnică nr 613/IAV emis 

de Tribunalul Iasi la data de 23.06.2017 in cauza, pentru interceptarea convorbirilor telefonice 

purtate de la nr de telefon. XXXXX, număr de apel deţinut de o persoană neidentificată care 

se prezintă cu apelativul M., a rezultat că persoana care foloseşte apelativul M. si utilizează 

postul telefonic cu nr. XXXXX este inculpatul M.A.. 

S-a constatat totodată fasptul că acesta foloseşte aparatul telefonic cu IMEI XXXXX.  

În urma analizării convorbirilor si mesajelor purtate de persoanele interceptate in baza 

Mandatelor de supraveghere tehnică in prezenta cauză, coroborate cu verificările specifice si 

investigaţiile efectuate de organele de urmărire penală din cadrul B.C.C.O. Iaşi delegate in 

dosarul cauzei s-a constatat că numiţii G.A. si A.A.T. desfăşoară o intensă activitate de trafic 

de droguri de risc, respectiv cannabis skunk. Astfel s-a constatat că zilnic sunt conactate de 

diferite persoane din anturaj cu care stabilesc intalniri in diferite zone din municipiul 

Bucureşti, din topicul convorbirilor rezultand motivul real al intâlnirilor deşi persoanele nu 

discută in mod explicit despre aceasta.  

S-a constatat și faptul că periodic persoane din alte localităţi se deplasează in 

municipiul Bucureşti pentru a se aproviziona de la G.A. si/sau A.A.T. cu cantităţi importante 

de droguri.  

Cu privire la inculpatul M.A. din interceptări a rezultat faptul că era principala sursă 

de aprovizionare a inculpatului G.A. cu droguri de risc – cannabis. Astfel, în momentul în 

care inculpatul G.A. termina drogurile îl contacta pe inculpatul G.A., căruia îi solicita 

codificat droguri. După ce inculpatul M.A. îi dădea drogurile inculpatului G.A., acesta 

împreună cu inculpata A.A.T. își intensificau activitatea de comercializare.  

Probatoriile administrate au stabilit faptul că inculpatul M.A. a început să 

comercializeze droguri de risc din luna ianuarie 2017. De asemenea, a rezultat faptul că 

inculpatul M.A. a comercializat droguri de risc – cannabis în principal lui G.A., care ulterior 

le trafica pe piața ilicită. 

Totodată in urma punerii in executare a mandatelor de supraveghere tehnică emise 

pentru interceptarea postului telefonic folosit de M.A. s-a stabilit faptul că acesta la intervale 

de circa 2-3 zile contactează o persoană cu numele R.care foloseşte numărul de telefon mobil 

XXXXX, identificat ulterior ca fiind R.A. XXXXX, cu care stabileşte intalniri. In urma 
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interceptării unor convorbiri purtate intre cei doi a rezultat că la inceputul lunii iulie 2017 

numitul R.A. s-a deplasat in municipiul Suceava ptr eliberarea unor noi documente de 

identitate iar la intoarcerea in municipiul Bucureşti l-a contactat pe numitul M.A. cu care a 

stabilit intalniri la GARAJ, motivand ca i-a adus ingheţată si SUC RUSESC. Concomitent 

M.A. a luat legătura cu mai multe personae din anturaj pe care le-a informat că va avea suc 

rusesc in curând. La scurt timp si A.A.T. a transmis mai multe mesaj către diferite personane 

identificate ca fiind cumpărători de droguri de risc că si-a revenit din răceală.  

Din analiza convorbirilor purtate intre cei doi reiese faptul că numitul R.A. locuieşte 

fără forme legale in Bucureşti, la inceputul lunii iulie 2017 a fost plecat in municipiul Suceava 

unde domiciliază pentru emiterea unei cărti de identitate si intre cei doi au fost purtate 

convorbiri care păreau a fi referitoare la procurarea si transportul unor cantităţi de droguri de 

risc.  

…………………………………………………………………………………………

………….. 

 Probatoriile administrate în cursul urmării penale au stabilit faptul că inculpatul M.A. 

furniza droguri suspectului R.A., iar convorbirile purtate de aceștia cu privire la sucul de mere 

se refereau la sus de mere și nu la droguri.  

În urma punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică a rezultat faptul că 

inculpatul M.A. avea închiriat un garaj, care era folosit printre altele la întâlniri cu persoanele 

cărora le comercializa droguri. 

Prin ordonanța din 03.07.2017 s-a autorizat investigatorul acoperit I. – nume de cod să 

procure cu orice titlul droguri de risc de la inculpații G.A. și A.A.T.. 

La începutul lunii iulie 2017 investigatorul acoperit I.- nume de cod s-a intalnit cu 

inculpata A.A.T. pe raza municipiului Bucureşti si a cumpărat de la aceasta contra sumei de 

2250 de lei (bani proveniți din fondurile DIICOT) o cantitate de aproximativ 50 de grame de 

substanţă vegetală de culoare verde oliv cu miros intepător si inflorescenţe specifice plantei 

cannabis, care a fost sigilată imediat după cumpărare si predată la Laboratorul central de 

analiză si Profil al Drogurilor Bucureşti in vederea analizării si stabilirii naturii substanței. 

Potrivit raportului de constatare nr 3172433 din 03.08.2017 al Laboratorului central de 

analiză si Profil al Drogurilor Bucureşti probele înaintate sunt constituite din cantitatea de 

47,45 grame cannabis, drog de risc prevăzut în Tabelul anexă nr. 3 al Legii 143/2000, 

republicată. 

La data de 25.07.2017 D.I.I.C.O.T. - S.T. Iasi a solicitat prelungirea pentru o perioadă 

de 30 de zile a măsurilor de intereceptare tehnică pentru persoanele identificate cu preocupări 

pe linia traficului de droguri de risc, din anturajul numitei A.A.T. cât si autorizarea măsurilor 

de supraveghere tehnică pentru noul număr de telefon folosit de G.A. cât si faţâ de R.A., prin 

incheierea nr 220/IAV/25.07.2017 fiind autorizate măsurile tehnice mai sus menţionate. În 

urma analizei convorbirilor intercepate in baza autorizării instanţei de judecată a rezultat că in 

perioada următoare numitul R.A. urma să meargă in municipiul Suceava, cel mai probabil 

pentru procurarea si transportul si distribuţia unei noi cantităţi de cannabis care să fie pusă în 

vanzare pe piaţa ilicită a drogurilor prin intermediul inculpaților M.A., G.A. si A.A.T., lucru 

care nu a fost confirmat de probatoriile administrate. 

Începând cu 31.07.2017 numitul G.A. a incetat să mai folosească numărul de telefon 

0738.467.173 si s-a certat cu A.A.T. căreia i-a cerut să parăsească in cel mai scurt timp 
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locuinţa din Municipiul Bucureşti, Aleea Moreni nr.2, bl.6G1 sc.3 apt.34. De altfel in urmă cu 

circa o saptâmână aceasta din urmă si-a administrat singură o supradoză de barbiturice cu 

intenţia de a-l determina pe G.A. să nu se despartă. 

 În urma verificărilor si investigaţiilor efectuate in teren de organele de poliţie 

judiciară coroborate cu interceptările telefonice efectuate in baza mandatelor de supraveghere 

tehnică au fost stabilite următoarele: 

 În cursul lunii iulie 2017 inculpații A.A.T. și G.A. au fost plecaţi si au locuit temporar 

in oraşul Curtea de Argeş la locuinţa unui prieten pe nume N. pe care l-au ajutat la amenajarea 

unei locuinţe.  

Incepând jumătatea lunii iulie 2017 numita A.A.T. a locuit efectiv in Municipiul 

XXXXX impreună cu G.A. la domiciliul părinţilor acestuia din urmă, renunţând la garsoniera 

din str. XXXXX. 

Cu privire la suspectul R.A. cercetările ulterioare au stabilit faptul că acesta este 

consumator de droguri de risc - cannabis, principala sursă de aprovizionare fiind M.A.. 

Probatoriile administrate în cauză a releiefat faptul că inculpații M.A., G.A. și A.A.T. 

au desfășurat o activitate intensă de traficare a drogurilor de risc – cannabis, motiv pentru care 

actele materiale ce vor fi reținute în sarcina acestora vor fi reliefate distinct în paragraful 

analiza probelor. 

În data de 07.08.2017 inculpata A.A.T. trebuia să comercializeze o cantitatea de 

droguri- cannabis. În dimineața zilei de 07.08.2017 inculpatul G.A. și martorul B.A.C. s-au 

deplasat în Bulgaria. Pe parcursul zilei de 07.08.2017 inculpata A.A.T. a avut mai multe 

convorbiri cu inculpatul G.A. referitoare la procurarea de către A.A.T. a unei cantități de 

droguri, inculpatul G.A. sfătuind-o să ia legătura cu inculpatul M.A., pentru a procura 

drogurile pe care trebuia să le revândă.  

…………………………………………………………………………………………

…………… 

Deoarece inculpata A.A.T. nu a reușit să facă rost de cannabis, a anulat tranzacția.  

În aceste condiții s-a luat decizia efectuării perchezițiilor domiciliare. 

De precizat este faptul că înainte de efectuarea percheziției la imobilul în care locuia 

inculpatul M.A. acesta, neștiind că inculpata A.A.T. se află cu organele de poliție, i-a trimis 

mai multe mesaje prin care o anunța că a venit poliția. De asememea, inculpatul M.A. l-a 

întrebat pe inculpatul G.A. ce știe de inculpata A.A.T..  

De precizat este faptul că în cursul zilei de 07.08.2017 inculpatul M.A. a avut mai 

multe schimburi de mesaje cu tatăl său, acesta din urmă fiind supărat că inculpatul avea 

preocupări infracționale. 

…………………………………………………………………………………………

…………… 

 Pentru stabilirea cu exactitate a situație de fapt și pentru strângerea probatoriilor 

nesare cauzei s-a luat decizia efectuării perchezițiilor domiciliare la următoarele adrese: 

(…) 

Ca urmare a punerii în executare a mandatelor de executare a perchezițiilor 

domiciliare s-au descoperit următoarele bunuri cu relevanță probatorie în cauză: 

La imobilul în care locuiau inculpații A.A.T. și G.A. s-au descoperit: 
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-un Bong de culoare neagră dimensiuni aproximative 10x5x2 cm ce prezintă în 

interior urme de materie vegetală, 

-râşniţă metalică de culoare neagră ce prezintă în interior urme de materie vegetală, 

-o doză din material plastic albă-neagră ce conţine substanţă de natură vegetală cu 

aspect de inflorescenţă, 

-o doză din material plastic de culoare albă-verde ce conţine substanţă de natură 

vegetală cu aspect de inflorescenţă, 

-cutie metalică cu inscripţia STR8 ce prezintă în interior urme de materie vegetală, 

-un craniu artizanal ce conţine în interior o cantitate mică de produs vegetal cu aspect 

de inflorescenţă, 

-o pipă cu inscripţia DREAMLINER având la un capăt o bucată de staniol pe care se 

observă urme de materie vegetală arsă, 

-o pipă din sticlă svând un capăt de culoare albastru ce conţinea urme de materie 

vegetală arsă, 

-un borcan cu capac gri ce prezintă în interior un miros puternic înţepător specific 

inflorescenţelor de cannabis, 

-un borcan cu capac verde ce prezintă în interior un miros puternic înţepător specific 

inflorescenţelor de cannabis precum şi urme de materie vegetală, 

-un cântar electronic carcasă gri şi capac transparent ce prezintă urme de materie 

vegetală, 

-două cutiuţe metalice cu inscripţia FIRST AID şi PLACEBO ce conţin în interior 

urme de materie vegetală, 

-o pipă metalică ce conţine urme de materie vegetală arsă, 

-o râşniţă cu inscripţia $ ce prezintă în interior urme de produs vegetal, 

-trei pungi din material plastic transparent de diferite mărimi toate prezentând miros 

înţepător specific inflorescenţelor de cannabis, 

Prin ordonanța din 08.08.2017 s-a dispus efectuarea unui raport de constatări tehnico 

științifice. 

Potrivit raportului de constatare thenico-științifică nr.3516011/21.08.2017  

Probele înaintate în cauza privind pe numita A.A.-T., sunt constituite din următoarele:  

- proba nr.1: 3,38 grame Cannabis;  

- proba nr.2: o cutie în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- proba nr.3: 2 (două) cutii în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- proba nr.4: o cutie în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- proba nr.5: 2 (două) recipiente în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC); 

- proba nr.6: un dispozitiv tip narghilea în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC);  

- proba nr.7: un dispozitiv tip pipă în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC); 

- proba nr.8: o piesă în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- proba nr.9: un dispozitiv tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC);  
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- proba nr.10: un dispozitiv tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC); 

- proba nr.11: un cântar electronic în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC); 

- proba nr.12: un dispozitiv tip narghilea în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC); 

- proba nr.13: un sac în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- proba nr.14: o pungă în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC). 

 În probele înaintate s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC), compus 

psihotrop biosintetizat de planta Cannabis. 

 CANNABIS face parte din Tabelul-anexă nr. III din Legea nr.143/2000, modificată şi 

completată privind combaterea, prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

 Probele nr. 13 şi 14 au fost distruse după extracţie.  

Cu ocazia percheziției efectuate în imobilul în care locuia inculpatul M.A. au fost 

descoperite: 

- un numar de 4 borcane ce contin mai multe tiple cu substante vegetale de culoare 

verde-oliv, cu miros intepator, 

- un cantar electronic de culoare argintie cu capac transparent ce prezinta in interior 

urme de fragmente vegetale cu miros intepator. 

Prin ordonanța din 08.08.2017 s-a dispus efectuarea unui raport de constatări tehnico 

științifice. 

Potrivit raportului de constatare thenico-științifică nr.3516012/23.08.2017: 

Probele, înaintate în cauza privind pe numitul M.A., sunt constituite din următoarele:  

- proba nr.1: 15,00 grame Cannabis; 

- proba nr.2: 2 (două) recipiente din sticlă în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC);  

- proba nr.3: 11,33 grame Cannabis; 

- proba nr.4: un recipient din sticlă în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC);  

- proba nr.5: 0,76 grame Cannabis;  

- proba nr.6: 10,52 grame Cannabis;  

- proba nr.7: un recipient din sticlă în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC);  

- proba nr.8: un cântar electronic în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC).  

 În probele litigiu s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC), compus 

psihotrop biosintetizat de planta Cannabis. 

 CANNABIS face parte din Tabelul-anexă nr. III din Legea nr.143/2000, modificată şi 

completată privind combaterea, prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

 În imobilul în care locuia suspectul R.A. au fost descoperite următoarele bunuri: 

O borseta din material textil de culoare albastra inscriptionata Nivea for Men in 

interiorul careia se afla o pungulita din plastic, transparent, autosigilanta care contine 

fragmente vegetale, o folie de staniol impaturita care contine fragmente vegetale, un tub din 

plastic de culoare neagra tip film pe capac fiind scrisa cifra 5 iar in interior aflandu-se 
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fragmente vegetale, un grinder de culoare aurie in care se observa urme de materie vegetala, 

un cantar electronic, un paharel din plastic transparent in care se observa urme de materie 

vegetala si 

O cutie de carton de culoare albastru cu alb, inscriptionata A.DAS ce contine un pahar 

din plastic inscriptionat SCHOKO POPCORN, cu capac ce contine urme de materie vegetala, 

o cutie metalica Fine Drops cu capac ce contine urme de materie vegetala, 2 borcane din sticla 

cu capace argintii ce contin urme fragmente vegetale, o cutie din plastic cu capac, transparent 

iar la baza de culoare verde ce contine urme de materie vegetala, un grinder auriu si un 

grinder gri ce contine urme de materie vegetala , un numar de 7 pungulite ce contin urme de 

materie vegetala, de dverse dimensiuni, un paharel din plastic transparent ce contine urme de 

materie vegetala, un cantar electronic ce contine urme de materie vegetala. 

Prin ordonanța din 08.08.2017 s-a dispus efectuarea unui raport de constatări tehnico 

științifice. 

Potrivit raportului de constatare thenico-științifică nr.3516010/17.08.2017: 

Probele înaintate în cauza privind pe numitul R.A., sunt constituite din următoarele:  

- proba nr.1: 3,99 grame Cannabis;  

- proba nr.2: 0,69 grame Cannabis; 

- proba nr.3: 0,16 grame Cannabis; 

- proba nr.4: un dispozitiv tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC);  

- proba nr.5: un recipient în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC);  

- proba nr.6: un cântar electronic în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC);  

- proba nr.7: un pahar în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC);  

- proba nr.8: un dispozitiv tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC);  

- proba nr.9: un dispozitiv tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC);  

- proba nr.10: 2 (două) recipiente în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC);  

- proba nr.11: ambalaje în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC);  

- proba nr.12: o pungă în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC);  

- proba nr.13: un cântar electronic în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC);  

- proba nr.14: un recipient în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC);  

- proba nr.15: o cutie în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC);  

- proba nr.16: o cutie în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC);  

 

În probele înaintate s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC), compus 

psihotrop biosintetizat de planta Cannabis. 

CANNABIS face parte din Tabelul-anexă nr. III din Legea nr.143/2000, modificată şi 

completată privind combaterea, prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

Proba nr.3 a fost consumată în procesul analizelor de laborator. 

Probele nr. 5, 11, 12, 14 au fost distruse după extracţie.  
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Cu privire la cannabisul găsit la suspectul R.A. se impune precizarea că acesta a fost 

cumpărat de suspect în data de 04.08.2017 de la inculpatul M.A.. 

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în imobilul în care locuia inculpatul 

M.O.C. au fost descoperite: 

- două ambalaje din material plastic transparent in interiorul cărora se află un produs 

vegetal de culoare verde-oliv, 

- o cutie din lemn în interiorul căreia se află o rolă OCB, un set de filtre artizanale și o 

râșniță metalică, 

– un cântar electronic de mare precizie inscripționat MZ-100 BK. 

Prin ordonanța din 08.08.2017 s-a dispus efectuarea unui raport de constatări tehnico 

științifice. 

Potrivit raportului de constatare thenico-științifică nr.3516008/21.08.2017: 

Probele nr. 1, 2, 3a, 3c, 3e şi 4, înaintate în cauza privind pe numitul M.O.-C., sunt 

constituite din următoarele:  

proba nr.1: 24,7 grame Cannabis; 

proba nr.2: 9,8 grame Cannabis;  

proba nr.3a: un dispozitiv tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC);  

proba nr.3c: 0,53 grame Seminţe de Cannabis;  

proba nr.3e: o cutie în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC);  

proba nr.4: un cântar electronic în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC). 

În probele nr. 3b şi 3d, înaintate în aceeaşi cauză, nu s-au pus în evidenţă substanţe 

stupefiante sau psihotrope supuse controlului, conform Legii nr. 143/2000 privind prevenirea 

şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu completările şi modificările 

ulterioare.  

În probele litigiu nr. 1, 2, 3a, 3c, 3e şi 4 s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC), compus psihotrop biosintetizat de planta Cannabis. 

 CANNABIS face parte din Tabelul-anexă nr. III din Legea nr.143/2000, modificată şi 

completată privind combaterea, prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

Seminţele de Cannabis nu sunt supuse controlului.  

Proba nr. 3c a fost consumată în procesul analizelor de laborator.  

Probele nr. 3b şi 3d au fost distruse după extracţie.  

Martorul B.A.C. a predat următoarele bunuri: 

un numar de doua pachetele din staniol, impaturite in interiorul carora se afla produs 

vegetal de culoare verde-oliv, sub forma de mugure, cu miros intepator; 

o pipa din sticla, transparenta pe care este desenata cu culoarea verde o frunza de 

cannabis; 

o pipa din metal, de culoare argintie pe care este desenata cu culoarea verde o frunza 

de cannabis; 

o bricheta din plastic; 

un ambalaj din carton de culoare neagra inscriptionat 5 PCS PIPE SCREENS in 

interiorul caruia se afla un numar de 5 filtre metalice; 

un numar de 3 piese metalice de forma cilindrica, de mici dimensiuni. 
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Prin ordonanța din 08.08.2017 s-a dispus efectuarea unui raport de constatări tehnico 

științifice. 

Potrivit raportului de constatare thenico-științifică nr.3516009/16.08.2017: 

Probele nr. 1, 2, 3 şi 7, predate de numitul B.A.-C., sunt constituite din următoarele:  

proba nr.1: 2,80 grame Cannabis; 

proba nr.2: un dispozitiv tip narghilea în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC);  

proba nr.3: un dispozitiv tip pipă în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol 

(THC);  

proba nr.7: o cutie în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC).  

 În probele nr. 4, 5, 6, înaintate în aceeaşi cauză, nu s-au pus în evidenţă 

substanţe supuse controlului conform Legii nr. 143/2000 republicată şi nici substanţe 

susceptibile a avea efecte psihoactive supuse controlului conform Legii nr.194/2011.  

 În probele nr. 1, 2, 3 şi 7 s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC), 

compus psihotrop biosintetizat de planta Cannabis. 

 CANNABIS face parte din Tabelul-anexă nr. III din Legea nr.143/2000, modificată şi 

completată privind combaterea, prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost descoperite mai multe sistem informatice. 

În urma perchezițiilor informatice au fost descoperite conversații purtate prin intermediul 

aplicațiilor de tip chat, conversații care coroborate cu probatoriile administrate în cauză vin să 

întărească situație de fapt reținută.  

Pe parcursul urmăririi au fost identificați mai mulți martori care au declarat despre 

activitățile infracționale ale inculpaților. 

Fiind audiat martorul B.A.C. a declarat faptul că inculpații G.A. și A.A.T. se ocupau 

cu comercializarea drogurilor de risc – cannabis. Printre persoanele care se aprovizionau cu 

droguri de la inculpatul G.A. se număra și inculpatul M.O.C. care cumpăra cantități de circa 

150 grame cannabis odată la o lună sau două luni. Martorul a mai arătat că inculpatul M.O. i-a 

spus că vinde gramul de cannabis în Piatra Neamț cu suma de 80 și că are un cerc restrîns de 

cumpărători. De asemenea, martorul a mai arătat că în data de 05.08.2017 un amic din 

Craiova a cumpărat de la G.A. 10 grame cannabis cu suma de 450 lei, din această cantitate 

amicul său C. a consumat circa jumătate. 

Fiind audiat martorul G.C.V. a declarat că din luna ianuarie 2017 a început să cumpere 

de la A.A.T. câte 1 – 2 grame cannabis de două ori pe săptămână. Martorul a arătat că 

cumpărat de la A.A.T. cantitatea de 100 grame cannabis.  

Cu prilejul audierii martorului Ț.R. acesta a declarat că în perioada ianuarie – august 

2017 a procurat de la G.A., atât direct cât și prin intermediul inculpatei A.A.T. cantitatea de 

50 grame cannabis, cumpările fiind efectuate cu o frecvență de 2 (două) ori pe lună ocazie cu 

care cumpăra cantități cuprinse între 1 – 4 grame cannabis cu prețul de 60 lei/gram. Martorul 

a arătat că a cumpărat de la A.A.T. doar o singură dată cantitatea de 1 – 2 grame cannabis cu 

prețul de 60 lei/gram.  

Fiind audiat martorul G.H. a declarat că în cursul lunii ianuarie 2017 G.A. i-a oferit o 

țigară cu cannabis, spunându-i că poate să-i vândă cannabis cu prețul de 50 de lei/gram. 

Ulterior l-a contactat de mai multe ori pentru a cumăra cantități de un gram de cannabis cu 

prețul de 50 lei/gram. Martorul a mai arătat faptul că în data de 4/5 august 2017 a participat la 
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o petrecere organizată de G.A. prilej cu care a fumat cannabis. Tot cu această ocazie, a 

observat faptul că inculpatul G.A. a scos dintr-un rucsac o pungă de culoare albastră ce 

conținea cannabis din care a dat o cantitate unui tânăr poreclit „ S.„  

Fiind audiat, la data de 23.08.2017, martorul G.R.Ș. a declarat că o cunoaște pe A.A.T. 

de aproximativ 2 - 3 luni. De aceasta a cumpărat de 5 ori cantitatea de 5 grame cannabis la 

prețul de 50 – 60 lei/gram.  

Cu prilejul audierii martorului B.M. a declarat că inculpatul G.A. i-a pus la dispoziție 

de 20 de ori, într-un an de zile, cantități mici de cannabis pentru consum. 

Fiind audiat martorul T.D.A. a declarat că a cumpărat droguri de risc – cannabis de la 

G.A.. Martorul a arătat că procura cantități cuprinse între 0,5 grame cannabis și 2 grame 

cannabis, cu prețulde 50 lei/gram, cumpărând în perioada ianuarie 2017 – mai 2017 cantitatea 

de 20 grame cannabis. De asemenea, martorul a mai arătat că s-a întâlnit de 2 ori cu A.A.T. de 

la care a cumpărat cannabis. 

Fiind audiat martorul H.L. a declarat faptul că în cursul lunii ianuarie 2017 a cumpărat 

de la inculpatul G.A. cantitatea de 2 grame cannabis cu prețul de 60 lei/gram. Martorul a mai 

declarat că ulterior a început să cumpere de la G.A. cantități de 20 grame cannabis cu suma de 

40 lei/gram, cu o frecvență de o data la două săptămâni. H.L. a mai declarat că de două ori a 

cumpărat câte 50 grame cannabis, iar o dată cantitatea de 100 grame cannabis, ultima 

tranzacție având loc la începutul lunii lunii august 2017 când a cumpărat de la G.A. cantitatea 

de 50 grame cannabis cu suma de 2.000 lei. De la inculpatul M.A., martorul a arătat că a 

procurat cantitatea de 10 grame cannabis cu suma de 400 lei în cursul lunii iulie 2017. 

Cu prilejul audierii martorului G.D. acesta a declarat că în primăvara anului 2017 a 

realizat faptul că inculpatul G.A. se ocupa cu traficul de droguri, respectiv vânzarea de 

cannabis. Martorul a mai arătat că în luna iunie 2017 inculpatul G.A. a scos din chiloți o 

pungă în care se afla cantitatea de 1 – 2 grame cannabis din care a confecționat o țigaretă pe 

care au fumat-o împreună. De asemenea, martorul a mai declarat faptul că a dedus că 

inculpații M.A. și A.A.T. se ocupau cu traficul de droguri.  

Fiind audiat martorul T.A.G. a declarat faptul că în cursul lunii aprilie a cumpărat de 

la A.A.T. cantitatea de 2 grame cannabis cu suma de 120 lei. Martorul a mai arătat faptul că la 

un interval de 2 (două) săptămâni se întâlnea cu A.A.T. și cumpăra cantități cuprinse într 2 și 

5 grame cannabis cu suma de 60 lei/gram, cumpărând în în total cantitatea de circa 15 – 20 

grame cannabis. 

Fiind audiat martorul M.A.R. a declarat că a cumpărat de la inculpații G.A. și M.A. 

câte un gram de cannabis, fără a putea preciza data la care a achiziționat cannabisul. 

Martorul O.E. a declarat în cursul lunii ianuarie 2017 a aflat că inculpata A.A.T. 

comercializează cannabis. În acest context a cumpărat 2 grame cannabis cu Cuma de 100 lei. 

Pe data de 02.05.2017 s-a întâlnit cu inculpata A.A.T. și împreună cu aceasta a mers în 

garsoniera de pe strada XXXXX de unde a cumpărat de la prietenul inculpatei A.A.T. 

cantitatea de 3 grame cannabius cu suma 150 lei. 

Martorul S.T.G. a declarat faptul că în perioada sărbătorilor de iarnă 2016/2017 s-a 

întâlnit cu inculpata A.A.T. în orașul Tg. Neamț, iar cu prilejul unei discuții inculpata i-a spus 

că îi poate procura cantități de cannabis la prețul de 50 – 60 lei/gram în funcție de cantitatea 

dorită. Martorul a arătat că a cumpărat de la A.A.T. cantitatea de 6 grame cannabis, fără a 
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putea preciza data. S.T.G. a mai precizat că inculpata i-a spus că îi poate vinde cantități mari 

de cannabis și ”SĂ NU O DERANJEZ CU CANTITĂȚI MICI”. 

Martorul A.P.C. a declarat că în iarna anului 2016 – 2017 a cunoscut-o pe A.A.T. prin 

intermediul unor amici comuni, iar în perioada în care aceasta s-a aflat în Tg.Neamț a 

cumpărat 2 grame cannabis. Martorul a arătat că în cadrul discuțiilor cu inculpta A.A.T., 

aceasta i-a comunicat că poate procura cantități de cannabis contra unor sume de 50-70 lei/ 

gram.” 

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi sub numărul 1243/99/2018 la data 

de 28.02.2018 în cameră preliminară. 

 În cursul derulării procedurii reglementate de art.342-346 Cod procedură penală nu 

au fost formulate cereri si excepţii de către inculpaţi si nici din oficiu nu au fost invocate, 

prin încheierea din data de 07.05.2018 judecătorul de cameră preliminară dispunând începerea 

judecăţii, încheiere care a rămas definitivă prin necontestare. 

 ** 

 La termenul de judecată din 21.06.2018, instanţa a învederat inculpaţilor disp.art.374 

alin.4 Cod procedură penală si efectele acestora, dispoziţii de care toţi inculpaţii(M.A., G.A., 

A.A.T., M.O.C. şi U.V. (inculpatul M.O.C. prin înscris autentic aflat la fila 102-vol.II J) s-au 

prevalat la acest termen când instanţa a pus în discuţia contradictorie a părţilor cererile 

acestora de judecată în formă simplificată si a dispus în sensul admiterii acestora. 

 Cu prilejul audierii inculpaţii M.A., G.A., A.A.T. şi U.V. au recunoscut integral 

învinuirile aduse astfel cum au fost descrise în actul de inculpare, în împrejurările si 

modalităţile relevate şi au fost de acord cu toate probele administrate în cursul urmăririi 

penale. 

 Aceeaşi poziţie procesuală a fost exprimată neechivoc şi în cuprinsul declaraţiei 

autentice date de inculpatul M.O.C.. 

  

 *** 

 Examinând actele si lucrările dosarului precum si întreg materialul probator 

administrat în cauză, instanţa reţine următoarea 

 SITUAŢIE DE FAPT 

 

 Cu ocazia unui control inopinat efectuat la data de 09.04.2017 de o patrulă de poliţie 

în trenul 1663 care circula pe ruta Bucureşti –Iaşi a fost depistat inculpatul U.V. care avea 

asupra sa, depozitată în interiorul unei cutii de pantofi, cantitatea de 49,8 grame 

cannabis(conform concluziilor raportului de constatare nr.3515817/18.04.2017), împrejurare 

care a generat depistarea unei întregi reţele infracţionale cu preocupări pe linia traficului de 

droguri. 

 În acest context, ca urmare a investigaţiilor specifice care au urmat acestei prinderi în 

flagrant, au fost identificaţi şi inculpaţii: 

G.A. şi A.A.T., între care exista o relaţie de prietenie, şi care au desfăşurat în perioada 

februarie-august 2017 o activitate intensă de comercializare a drogurilor(cannabis); 

M.A., care le procura atât celor doi inculpaţi dar si altor persoane însemnate cantităţi 

de droguri pe care aceştia ulterior le comercializau la diferiţi consumatori,; 
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 M.O.C., care periodic(aproximativ o data la două săptămâni) se deplasa în Bucureşti 

din localitatea de domiciliu(Piatra Neamţ), pentru a se aproviziona cu droguri(de circa 100 

grame la fiecare deplasare) pe care ulterior le comercializa în Piatra Neamţ. 

 

 La această grupare au mai participat si alte persoane care au facilitat inculpaţilor 

comercializarea drogurilor (suspecţii R.A., C.M.R.), faţă de aceştia dispunându-se prin 

Ordonanţa din 21.02.2018 dată în dosarul 128D/P/2017 o soluţie de disjungere. 

 Probele administrate exclusiv în cursul urmăririi penale au relevat următoarea 

dinamică a activităţii infracţionale raportat la fiecare inculpat: 

Cu privire la inculpatul M.A.:  

 În perioada ianuarie 2017 – august 2017, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a 

deținut în vederea comercializării cantitatea de 5252,61 grame cannabis din care a 

comercializat cantitatea de 5215 grame cannabis, respectiv: 

 

în perioada ianuarie 2017 –iulie 2017 inculpatul M.A. i-a vândut suspectului R.A. un 

total de 100 de grame de cannabis, cantități cuprinse între 0.2 si 10 grame de 

cannabis/tranzacție, cu sume cuprinse intre 45-60lei/gram obținând suma 5000 de lei (50 de 

acte materiale);  

în 4 august 2017 inculpatul M.A. i-a vândut suspectului R.A. cantitatea de 5 grame 

contra sumei de 50lei/gram total 250 de lei; 

 în perioada martie –iunie 2017 inculpatul M.A. i-a vândut inculpatului G.A. de 8 ori 

cantitatea de 3500 grame cannabis cu sume cuprinse intre 28 si 35 lei/gram, obținând suma 

de 105.000 lei; 

în cursul lunii iulie 2017 inculpatul M.A. i-a pus la dispoziție inculpatului G.A. 

cantitatea de 600 de grame de cannabis presat de calitate inferioara, contra sumei de 

28lei/gram care a fost adusa la Atelierul de la Palatul Universul si din care i-a fost restituita 

cantitatea de 500 de grame; 

tot în cursul lunii iulie 2017 inculpatul M.A. i-a pus la dispozitie inculpatului G.A. 

cantitatea de 1000 de grame de cannabis contra sumei de 30000 de lei; 

 în cursul lunii iulie 2017 inculpatul M.A. i-a vândut numitului H.L., pe raza 

municipiului Constanta, cantitatea de 10 grame de cannabis contra sumei de 40 de lei/gram. 

Cu ocazia percheziției domiciliare la inculpatul M.A. s-au descoperit cantitatea de 

37,61 grame cannabis, droguri de risc destinate comercializării.  

Cu privire la inculpatul G.A. 

 În perioada februarie 2017 – 7 august 2017, a deținut în vederea comercializării, 

cantitatea de 6103,38 grame cannabis din care a comercializat sau oferit cu titlu gratuit, 

persoanal cât și prin intermediul inculpatei A.A.T. următoarele cantități : 

 100 grame cananbis inculpatului U.V. (2 acte materiale în luna februarie 2017 și 2 

acte materiale în luna martie 2017), drogurile fiind vândute personal de inculpatul G.A. cu 

suma de 4.500 (45 lei/gram), 

49,8 grame cannabis inculpatului U.V. în data de 09.04.2018, drogurile fiind vândute 

de inculpații G.A. și A.A.T. cu suma de 2000 de lei, 

 4,45 grame cannabis investigatorului acoperit I., în cursul lunii aprilie 2017, drogurile 

fiind vândute de A.A.T. cu suma de 300 lei, 
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35,61 grame cannabis investigatorului acoperit I., în cursul lunii aprilie 2017, 

drogurile fiind vândute de A.A.T. cu suma de 1700 lei, 

47,75 grame cannabis investigatorului acoperit I., în cursul lunii iulie 2017, drogurile 

fiind vândute de A.A.T. cu suma de 2250 lei, 

10 grame cannabis unui băiat poreclit „C.”, drogurile fiind vândute de G.A. cu suma 

de 450 lei în data de 05.08.2017,  

1.350 grame canabis lui M.O.C., din care 850 grame erau destinate lui M.O.C., iar 500 

grame altei persoane ( 4 acte materiale: 100 cu prețul de 37 lei/gram în luna februarie, 100 

grame cu 34 lei/gram în luna martie, 150 grame cu 34 lei/gram în luna mai și 1000 grame în 

luna iulie cu 32lei/gram). 

20 grame cannabis lui C.M.R., droguri expediate de inculpata A.A.T. prin intermediul 

unor colete ( 5 acte materiale, doua acte materiale anteriore datei de 09.06.2017, un act 

materiale în data de 09.06.2017 când A.A.T. a trimis la Tg Neamț cantitatea de 5 grame de 

cannabis disimulată în colet prin firma de transport persoane XXXXX numitului C.M.R. care 

i-a pus in cont la Raiffeisen suma de 310 lei, un act material în data de 28.06.2017 când 

A.A.T. a trimis la Tg Neamt cantitatea de 5 grame de cannabis disimulată în colet prin firma 

de transport persoane XXXXX numitului C.M.R. care i-a pus in cont la Raiffeisen suma de 

310 lei, și un act material în data de 18.07.2017 când A.A.T. a trimis la Tg Neamt cantitatea 

de 6 grame de cannabis disimulata in colet prin firma de transport persoane XXXXX 

numitului C.M.R. care i-a pus in cont la Raiffeisen suma de 310 lei). 

84 grame Cannbis cu suma de 8.400 lei (100 lei/gram) martorului G.C.V. (56 de acte 

materiale în perioada februarie 2017 – august 2017), droguri vândute de A.A.T., 

42 grame Cannabis cu suma de 60 lei/gram (2.520 lei) martorului Ț.R. (14 acte 

materiale în perioada februarie 2017 – august 2017, 13 acte materiale de comercializare 

efectuate direct de inculpatul G.A., iar un act material de vânzare de droguri (2 grame), a fost 

efectuat de inculpata A.A.T. pentru inculpatul G.A.).  

5 grame Cannabis cu suma de 250 lei martorului G.R.Ș. ( 5 acte materiale în perioada 

iunie 2017 – august 2017) drogurile fiind vândute de inculpata A.A.T., cu prețul de 50 – 60 

lei/gram, la fiecare tranzacție inculpata a comercializat câte un gram de cannabis. 

17 grame cannabis martorului T.D.A. (17 acte materiale, 15 acte materiale de 

comercializare comise de inculpatul G.A. , 2 acte materiale comise de către inculpata A.A.T. 

care a vândut cannabis-ul aparținând inculpatului G.A.), cantitățile comercializate fiind 

cuprinse între 0,5 - 2 grame cannabis, iar în urma tranzacțiilor inculpatul G.A. a obținut 850 

lei, 

370 grame cannabis cu suma de 14.800 lei (40 lei/gram) martorului H.L. ( 10 acte 

materiele – 3 acte materiale de comercializare a câte 50 grame cannabis, un act material a 100 

grame cannabis și 6 acte materiale a 20 grame cannabis).  

În cursul lunii iunie 2017 inculpatul G.A. a oferit lui G.D. o țigaretă ce conținea tutun 

și cannabis, 

14 grame cannabis cu suma de 840 lei (60 lei/gram) martorului T.A.G. ( 7 acte 

materiale a câte 2 grame – un act material în luna aprilie 2017 și 6 acte în lunile mai – iulie 

2017) droguri vândute de inculpata A.A.T.,  

3 grame cannabis cu suma de 150 lei martorului O.E., droguri vândute în data de 

02.05.2017 de inculpatul G.A., tranzacția fiind intermediată de inculpata A.A.T., 
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iar cu ocazia percheziției domiciliare a fost descoperită cantitatea de 3,38 grame de 

cannabis. 

 

 3.Cu privire la inculpata A.A.T.: 

  

 În baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada februarie 2017 – august 2017, în 

mod repetat a comercializat pentru inculpatul G.A., droguri de risc – cannabis consumatorilor 

de astfel de substanțe, a intermediat tranzacții cu droguri de risc: 

 49,8 grame cannabis inculpatului U.V. în data de 09.04.2018, drogurile fiind vândute 

de inculpații G.A. și A.A.T. cu suma de 2000 de lei,  

4,45 grame cannabis investigatorului acoperit I., în cursul lunii aprilie 2017, drogurile 

fiind vândute de A.A.T. cu suma de 300 lei, 

35,61 grame cannabis investigatorului acoperit I., în cursul lunii aprilie 2017, 

drogurile fiind vândute de A.A.T. cu suma de 1700 lei, 

47,75 grame cannabis investigatorului acoperit I., în cursul lunii iulie 2017, drogurile 

fiind vândute de A.A.T. cu suma de 2250 lei, 

20 grame cannabis lui C.M.R., droguri expediate de inculpata A.A.T. prin intermediul 

unor colete ( 5 acte materiale, doua acte materiale anteriore datei de 09.06.2017, un act 

materiale în data de 09.06.2017 când A.A.T. a trimis la Tg Neamț cantitatea de 5 grame de 

cannabis disimulată în colet prin firma de transport persoane XXXXX numitului C.M.R. care 

i-a pus in cont la Raiffeisen suma de 310 lei, un act material în data de 28.06.2017 când 

A.A.T. a trimis la Tg Neamt cantitatea de 5 grame de cannabis disimulată în colet prin firma 

de transport persoane XXXXX numitului C.M.R. care i-a pus in cont la Raiffeisen suma de 

310 lei, și un act material în data de 18.07.2017 când A.A.T. a trimis la Tg Neamt cantitatea 

de 6 grame de cannabis disimulata in colet prin firma de transport persoane XXXXX 

numitului C.M.R. care i-a pus in cont la Raiffeisen suma de 310 lei). 

84 grame Cannbis cu suma de 8.400 lei (100 lei/gram) martorului G.C.V. (56 de acte 

materiale în perioada februarie 2017 – august 2017), droguri vândute de A.A.T..  

2 grame Cannabis cu suma de 60 lei/gram martorului Ț.R.  

5 grame Cannabis cu suma de 250 lei martorului G.R.Ș. ( 5 acte materiale în perioada 

iunie 2017 – august 2017) drogurile fiind vândute de inculpata A.A.T., cu prețul de 50 – 60 

lei/gram, la fiecare tranzacție inculpata a comercializat câte un gram de cannabis. 

3 grame cannabis martorului T.D.A. ( 2 acte materiale comise de către inculpata 

A.A.T. care a vândut cannabis-ul aparținând inculpatului G.A.),  

14 grame cannabis cu suma de 840 lei (60 lei/gram) martorului T.A.G. ( 7 acte 

materiale a câte 2 grame – un act material în luna aprilie 2017 și 6 acte în lunile mai – iulie 

2017) droguri vândute de inculpata A.A.T.,  

3 grame cannabis cu suma de 150 lei martorului O.E., droguri vândute în data de 

02.05.2017 de inculpatul G.A., tranzacția fiind intermediată de inculpata A.A.T..”  

  

 4.Cu privire la inculpatul M.O.C.: 

 Începând cu luna aprilie 2017 și până în data de 07.08.2017 a deținut în vederea 

comercializării cantitatea de 254,5 grame cannabis (3 acte materiale: 80 grame în luna 

aprilie, 140 grame în luna iulie și 34,5 grame au fost descoperite în data de 07.08.2017), 
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droguri pe care le-a cumpărat de la inculpatul G.A. și le-a transportat din mun. București până 

în mun. Piatra Neamț, iar în cursul lunii iulie 2017 a procurat de la inculpatul G.A., pentru o 

altă persoană cantitatea de 500 grame cannabis. 

5.Cu privire la inculpatul U.V.: 

 La data de 09.04.2017 a cumpărat de la inculpații G.A. și A.A.T. cantitatea de 49,8 

grame cannabis cu suma de 2.000 de lei, (25 grame era destinată unei alte persoane, iar restul 

cantității era pentru consumul propriu), droguri pe care le-a transportat din mun. București 

către mun. Iași, fiind depistat în trenul IR 1663 de către organele de poliție, iar în data de 

09.04.2017 a deținut la domiciliu cantitatea de 59,2 grame cannabis, droguri deținute pentru 

consumul propriu.  

 La baza reţinerii acestei situaţii de fapt a stat întreg materialul probator 

administrat în cursul urmăririi penale, astfel cum a fost detaliat în expunerea 

mijloacelor de probă inserate în cuprinsul actului de inculpare, şi, în principal de: 

I.Declaraţiile detaliate date de inculpaţi în cursul urmăririi penale, menţinute în 

faţa instanţei instanţei de judecată unde toţi inculpaţii trimişi în judecată în prezenta cauză 

au declarat(inculpatul M.O.C. prin înscris autentic) că recunosc integral învinuirile aduse 

şi că îşi menţin declaraţiile date în prima etapă a procesului penal, respectiv: 

 

 Inculpatul G.A. a declarat că : 

 

este consumator de droguri de risc, respectiv canabis de circa 7 an şi pentru a-şi 

asigura cantităţile necesare de canabis pentru fumat a început să cumpere cantităţi mai mari de 

cannabis pe care le porţiona si apoi le vindea la ţiple de un gram unor prieteni si persoane din 

anturaj; 

a început să cumpere de la inculpatul M.A. cantităţi de aproximativ 200 de grame de 

canabis săptămânal contra unor sume de 30-35 lei/gram, pe care le cântărea, le porţiona si le 

ambala in folie de plastic după care le revindea cu sume intre 45-50 de lei/gram unor persoane 

din anturaj (H.L., B.M., Ț.R., G.D., H.G., V.C.) cu sume intre 45-50 de lei/gram., 

de la inculpatul M.A. a cumpărat si cantităţi mai mari de canabis de până la 500 de 

grame de cannabis de câteva ori ; 

în cursul lunii ianuarie sau februarie 2017 l-a cunoscut pe inculpatul M.O. din Piatra 

Neamţ caruia i-a vândut cantitatea de 150 de grame de cannabis contra sumei de 37lei/gram, 

după care a mai cumpărat de circa 3 ori, cantităţi de 300 grame, 500 grame si ultima dată 1 kg 

de cannabis, droguri pe care le procura de la inculpatul M.A.; 

in decursul ultimelor 12 luni a cumpărat cantităţi insemnate de cannabis de până la 

500 de grame si de la numitul O.A. domiciliat în XXXXX, pe care le procura contra unor 

sume de 30-32lei/gram, le porţiona, cântărea si le oferea spre vânzare direct sau prin 

intermediul inculpatei A.A.T. care vindea şi ea astfel de cantităţi de canabi intre 1 si 10 grame 

unor prieteni sau cunoscuţi din anturaj; 

în perioada mai –iulie 2017 activităţile de vânzare de droguri au fost preluate in 

principal de inculpate A.A., inculpatul G.A. fiind cel care procura cantităţile de cannabis care 

erau ulterior comercializate; 

la data de 05.08.2017 a vândut cantitatea de 50 de grame de cannabis lui H.L. contra 

sumei de 35lei/gram in data de 05,08,2017; 
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inculpatul M.A. cumpăra cannabis de la numitul O.A. contra unor sume similar pe 

care acesta îl cunoscuse prin intermediul inculpatului G.A.;  

cantitatea totală de cannabis cumpărată de la inculpatul M.A. in decursul ultimelor 12 

luni a fost de 10 kg de cannabis, iar de la numitul O.A. de circa 5 kg in decursul ultimelor 6 

luni. Initial s-a aprovizionat de la O.A. de la care a cumpărat în perioada ianuarie – martir 

2017 cantitatea de 1000 – 1500 grame cannabis iar din luna martie 2017 a început să se 

aprovizioneze de la inculpatul M.A. de la care a cumpărat cantitatea de 5000 grame cannabis, 

droguri pe care ulterior le-a comercializat. 

 

Inculpata A.A.T. a declarat că a comercializat droguri de risc - cannabis persoanelor 

consumatoare de astfel de substanțe, drogurile fiind procurate de inculpatul G.A. care 

dispunea efectiv de ele, astfel cum s-a reţinut detaliat în expunerea situaţiei de fapt reţinute cu 

privire la inculpatul G.A.. 

Inculpatul M.A. a declarat că: 

a început să consume cannabis în toamna anului 2009 si de la acest moment a devenit 

consummator ocazional al acestui drog, uneori împreună şi cu inculpatul G.A. pe care îl 

cunoscuse în vara anului 2012, de multe ori la domiciliul acestuia din zona Piaţa Iancului 

unde acesta locuia cu chirie împreună cu inculpata A.A.T., cannabisul consumat împreună 

aparţinând inculpatului G.A. ; 

cu ocazia vizitelor efectuate la inculpatul G.A. a observat mai multe persoane, colegi 

de ai acestuia, care consumau cannabis, precum şi cantități de circa 5 grame de cannabis care 

erau ambalate în diverse borcane de culoare închisă sau desenate de el; 

drogurile erau procurate de inculpatul G.A. cu prețul de 40 -45 lei/gram, acestea fiind 

pentru consumul propriu; 

în cursul anului 2017, inculpatul G.A. i-a făcut cunoștință cu persoana de la care 

cumpăra cannabis, în persoana numitului A., ulterior identificat în persoana numitului O.A., 

care lucra la un aerodrom si de la care inculpatul M.A. cumpăra câte 10 grame odată cu suma 

de 40 de lei pe gram, cannabis-ul fiindu-i predat ambalat; 

a preluat direct şi indirect, prin intermediul altei persoane, de la numitul A., un număr 

de 10 colete pe care le-a predat inculpatului G.A., colete care conţineau droguri, acesta din 

urmă apelând la inculpatul M.A. care nu atrăgea atenţia prin deplasarea sa cu ajutorul unei 

biciclete. A realizat că în colete este cannabis, întrucât inculpatul G.A. îl întreba după ce îi 

lăsa coletul dacă în schimbul serviciului vrea bani sau cannabis; 

 a văzut la domiciliul inculpatului G.A. cantitatea de 10 sau de 20 grame. Precizez 

faptul că întrucât G.A. ținea drogurile în borcane colorate nu putea vedea cu exactitate 

cantitatea din borcan, însă după dimensiunea borcanului am aproximat cantitatea de mai sus; 

numitul R.A. este prietenul său căruia i-a oferit de cele mai multe ori cu titlu gratuit 

cannabis iar de vreo două sau trei ori i-a cerut suma de 50 lei/gram. Uneori R.A. insista să îmi 

lase bani, însă atunci când nu aveam eu cannabis se revanșa, în sensul că avea el. Arăt faptul 

că uneori R.A. făcea rost de cannabis din alte surse și când ne întâlneam îmi oferea cu titlu 

gratuit cannabis, acesta se revanșa pentru dățile când îi dădeam eu cannabis. Nu am cumpărat 

cannabis de la R.A.; 
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banii găsiţi cu ocazia percheziţiei domicilare, respectiv suma de 22000 de lei, 500 de 

euro si 20 de lire sterline provin din salariul pe care il ridică de la firma mamei precum si 

dintr-o afacere cu haine second-hand; 

in ziua de 07.08.2017 i-a transmis inculpatei A.A. mesaje cu textele ”Panică 

Maximă”, ”Avem dosar. Poliția”; 

i-a vandut numitului Steve Dalton de 2 ori câte 10 grame de cannabis contra sumei de 

50 de lei/gram in cursul lunii iunie 2017, droguri le procurase de la numitul O.A. contra sumei 

de 40lei/gram; 

ulterior datei de 07.08.2017 s-a întâlnit cu numitul H.L. care l-a intrebat ce s-a 

întâmplat cu inculpatul G.A. si i-a spus că a fost arestat de poliție. Ulterior, la data de 

13.10.2017 H.L. i-a spus că a dat declarație la poliţie dar i-a dat de inteles că nu a declarat 

nimic care să îi pună in pericol pe el si pe inculpatul G.A., în condiţiile în care acesta 

cumpărase droguri de la G.A. cu ocazia vizitei facute la domiciliul bunicilor din Constanța in 

cursul lunii iulie 2017. 

Cu prilejul declaraţiei din data de 07.11.2017 inculpatul M.A. a recunoscut comiterea 

faptelor arătând că l-a aprovizionat cu droguri pe inculpatul G.A..  

 

Inculpatul M.O.C. a declarat:  

 

în anul 2017 a cumpărat de 4 (patru) ori canabis de la inculpatul G.A. , achiziționând 

de la acesta cantitatea de aproximativ 850 grame, o parte a acesteia consumând-o personal 

iarcantitatea de 354,5 a fost destinată comercializării.; 

în cursul lunii iulie a cumpărat de la inculpatul G.A. cantitatea de 1000 grame 

cannabis, din care 500 grame erau pentru altă persoană.; 

la momentul celor două tranzacții efectuate cu inculpatul G.A. a asistat și prietena 

acestuia, (inculpata A.A.T.); 

în luna iulie 2017, cu prilejul achiziționării cantităţii de 1.000 grame cannabis, l-a 

observat pe inculpatul M.A. care venea la inculpatul G.A..  

 

Inculpatul U.V. a declarat că: 

 

în perioada februarie – martie 2017 a cumparat de la inculpatul G.A. in mod direct 

cantitatea de aproximativ 100 de grame cannabis ( 2 cumparari a cate 10 respectiv 20 grame 

cannabis in luna februarie si 2 cumpărari in cursul lunii martie) la locuinta acestuia din zona 

Dristor; 

 la data de 09.04.2017 a cumpărat de la inculpaţii G.A. și A.A.T. cantitatea de 49,8 

grame cannabis cu suma de 2000 lei; 

în cursul lunii septembrie 2016 a cules mai multe inflorescențe de la plante de 

cannabis crescute într-un lan de porumb obținând cantitatea de 75 grame de muguri de 

cannabis din care consumat, iar la data de 09.04.2017 a predat organelor de poliție cantitatea 

de circa 50 grame cannabis. 

Declaraţiile date de suspecţii: 

R.A. care a declarat că din luna ianuarie a anului 2017 a început să cumpere de la 

inculpatul M.A. cantități cuprinse între 0,2 grame și 10 grame cannabis, plătind pentru un 
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gram de cannabis sume cuprinse între 45 – 60 lei/gram cannabis iar în perioada ianuarie 2017 

– august 2017 a cumpărat de la inculpatul M.A. cantitatea de 100 grame cannabis, ultima 

tranzacție având loc în data de în data de 04.08.2017 când a cumpărat cantitatea de 5 grame 

cannabis cu suma de 250 lei; 

 

 C.M.R. a declarat că în luna februarie a a anului 2017 a primit de la inculpata A.A.T. 

de cinci ori prin intermediul unor colete cantități cuprinse între 3 – 5 grame cannabis, banii 

fiind remiși prin intermediul serviciilor bancare. 

Declaraţiile date de martorii: 

 

B.A.C. care a declarat faptul că inculpații G.A. și A.A.T. se ocupau cu comercializarea 

drogurilor de risc – cannabis iar printre persoanele care se aprovizionau cu droguri de la 

inculpatul G.A. se număra și inculpatul M.O.C. care cumpăra cantități de circa 150 grame 

cannabis odată la o lună sau două luni. Martorul a mai arătat că inculpatul M.O. i-a spus că 

vinde gramul de cannabis în Piatra Neamț cu suma de 80 și că are un cerc restrîns de 

cumpărători. De asemenea, martorul a mai arătat că în data de 05.08.2017 un amic din 

Craiova a cumpărat de la inculpatul G.A. 10 grame cannabis cu suma de 450 lei, din această 

cantitate amicul său C. a consumat circa jumătate; 

 

G.C.V. care a declarat că din luna ianuarie 2017 a început să cumpere de la inculpata 

A.A.T. câte 1 – 2 grame cannabis de două ori pe săptămână, cantitatea totală achiziţionată de 

la aceasta fiind de 100 grame cannabis; 

 

Ț.R. care a declarat că în perioada ianuarie – august 2017 a procurat de la inculpatul 

G.A., atât direct cât și prin intermediul inculpatei A.A.T. cantitatea de 50 grame cannabis, 

cumpările fiind efectuate cu o frecvență de 2 (două) ori pe lună ocazie cu care cumpăra 

cantități cuprinse între 1 – 4 grame cannabis cu prețul de 60 lei/gram; 

 

 G.H. care a declarat că în cursul lunii ianuarie 2017 inculpatul G.A. i-a oferit o țigară 

cu cannabis, spunându-i că poate să-i vândă cannabis cu prețul de 50 de lei/gram. Ulterior l-a 

contactat de mai multe ori pentru a cumăra cantități de un gram de cannabis cu prețul de 50 

lei/gram. Martorul a mai arătat faptul că în data de 4/5 august 2017 a participat la o petrecere 

organizată de inculpatul G.A. prilej cu care a fumat cannabis. Tot cu această ocazie, a 

observat faptul că inculpatul G.A. a scos dintr-un rucsac o pungă de culoare albastră ce 

conținea cannabis din care a dat o cantitate unui tânăr poreclit „ S.„ ; 

 

G.R.Ș. a declarat că o cunoaște pe inculpata A.A.T. de aproximativ 2 - 3 luni si de la 

care a cumpărat de 5 ori cantitatea de 5 grame cannabis la prețul de 50 – 60 lei/gram; 

 

 B.M. a declarat că inculpatul G.A. i-a pus la dispoziție de 20 de ori, într-un an de zile, 

cantități mici de cannabis pentru consum; 

 

T.D.A. a declarat că a cumpărat droguri de risc – cannabis de la inculpatul G.A.. 

Martorul a mai arătat că procura cantități cuprinse între 0,5 grame cannabis și 2 grame 
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cannabis, cu prețulde 50 lei/gram, cumpărând în perioada ianuarie 2017 – mai 2017 cantitatea 

de 20 grame cannabis. De asemenea, martorul a mai arătat că s-a întâlnit de 2 ori cu inculpate 

A.A.T. de la care a cumpărat cannabis; 

 

H.L. a declarat faptul că în cursul lunii ianuarie 2017 a cumpărat de la inculpatul G.A. 

cantitatea de 2 grame cannabis cu prețul de 60 lei/gram. Martorul a mai declarat că ulterior a 

început să cumpere de la inculpatul G.A. cantități de 20 grame cannabis cu suma de 40 

lei/gram, cu o frecvență de o data la două săptămâni. Martorul a mai declarat că de două ori a 

cumpărat câte 50 grame cannabis, iar o dată cantitatea de 100 grame cannabis, ultima 

tranzacție având loc la începutul lunii lunii august 2017 când a cumpărat de la inculpatul G.A. 

cantitatea de 50 grame cannabis cu suma de 2.000 lei. De la inculpatul M.A., martorul a arătat 

că a procurat cantitatea de 10 grame cannabis cu suma de 400 lei în cursul lunii iulie 2017; 

 

G.D. a declarat că în primăvara anului 2017 a realizat faptul că inculpatul G.A. se 

ocupa cu traficul de droguri, respectiv vânzarea de cannabis. Martorul a mai arătat că în luna 

iunie 2017 inculpatul G.A. avea asupra sa o pungă în care se afla cantitatea de 1 – 2 grame 

cannabis din care a confecționat o țigaretă pe care au fumat-o împreună. De asemenea, 

martorul a mai declarat faptul că a dedus că inculpații M.A. și A.A.T. se ocupau cu traficul de 

droguri; 

 

 T.A.G. a declarat faptul că în cursul lunii aprilie a cumpărat de la inculpate A.A.T. 

cantitatea de 2 grame cannabis cu suma de 120 lei. Martorul a mai arătat faptul că la un 

interval de 2 (două) săptămâni se întâlnea cu inculpata A.A.T. și cumpăra cantități cuprinse 

într 2 și 5 grame cannabis cu suma de 60 lei/gram, cumpărând în în total cantitatea de circa 15 

– 20 grame cannabis; 

 

M.A.R. a declarat că a cumpărat de la inculpații G.A. și M.A. câte un gram de 

cannabis, fără a putea preciza data la care a achiziționat cannabisul; 

 

O.E. a declarat în cursul lunii ianuarie 2017 a aflat că inculpata A.A.T. 

comercializează cannabis. În acest context a cumpărat 2 grame cannabis cu suma de 100 lei. 

Pe data de 02.05.2017 s-a întâlnit cu inculpata A.A.T. și împreună cu aceasta a mers în 

garsoniera de pe strada XXXXX de unde a cumpărat de la prietenul inculpatei A.A.T. 

cantitatea de 3 grame cannabius cu suma 150 lei; 

 

S.T.G. a declarat faptul că în perioada sărbătorilor de iarnă 2016/2017 s-a întâlnit cu 

inculpata A.A.T. în orașul Tg. Neamț, iar cu prilejul unei discuții inculpata i-a spus că îi poate 

procura cantități de cannabis la prețul de 50 – 60 lei/gram în funcție de cantitatea dorită. 

Martorul a arătat că a cumpărat de la inculpate A.A.T. cantitatea de 6 grame cannabis, fără a 

putea preciza data. S.T.G. a mai precizat că inculpata i-a spus că îi poate vinde cantități mari 

de cannabis și ”SĂ NU O DERANJEZ CU CANTITĂȚI MICI”; 

 

A.P.C. a declarat că în iarna anului 2016 – 2017 a cunoscut-o pe inculpate A.A.T. prin 

intermediul unor amici comuni, iar în perioada în care aceasta s-a aflat în Tg.Neamț a 
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cumpărat 2 grame cannabis. Martorul a arătat că în cadrul discuțiilor cu inculpata A.A.T., 

aceasta i-a comunicat că poate procura cantități de cannabis contra unor sume de 50-70 lei/ 

gram.  

 Pentru aceste motive, apreciază instanţa, că 

 În drept: 

 

 I.Cu privire la inculpatul M.A. , fapta acestuia care în perioada ianuarie 2017 – august 

2017, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a deținut în vederea comercializării cantitatea 

de 5252,61 grame cannabis din care a comercializat cantitatea de 5215 grame cannabis, astfel 

cum s-a reţinut detaliat în expunerea situaţiei de fapt, întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de “trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin . 

1 din Legea 143/2000”, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal 

 La individualizarea judiciară a pedepsei principale ce urmează a fi aplicată 

inculpatului şi a modului de executare instanţa va ţine seama, pe de o parte, de gravitatea 

faptei comise, a împrejurările comiterii acesteia si necesitatea descurajării unor 

comportamente similare, prevenirii săvârşirii de noi infracțiuni, pe fondul sporirii 

fenomenului infracţional de acest tip şi conştientizării inculpatului cu privire la faptele 

comise şi, pe de altă parte, de persoana inculpatului, care este la primul contact cu legea 

penală si care va înţelege că în cazul în care va reitera un comportament infracţional, 

indiferent de valoarea socială lezată, reacţia statului va fi una dintre cel mai aspre. 

 Din perspectiva acestor considerente, urmează a dispune aplicarea unei pedepse 

principale inculpatului pentru comiterea acestei infracţiuni, urmând a da aplicabilitate si 

disp.art.396 ali.10 Cod procedură penală care prevăd reducerea cu o treime a limitelor de 

pedeapsă a pedepsei prevăzute pentru comiterea acestei infracţiuni. 

 La pedeapsa principală, apreciind că inculpatul este nedemn în a-şi exercita drepturile 

cetăţeneşti prevăzute de art.66 alin.1 lit. a si b urmează a-i aplica acestuia şi pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării acestora pe o durată de 3 ani precum şi pedeapsa 

accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi pe durata si în condiţiile art.65 alin.3 Cod 

penal .  

 Apreciind că acordarea unei singure şanse în scopul reabilitării în libertate îi poate fi 

recunoscută inculpatului, întrunite fiind toate condiţiile prev de art.91 Cod penal, urmează a 

dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicate inculpatului 

M.A., pe o durată de 3 ani ce constituie pentru inculpat termenul de supraveghere, prev. de 

disp. art. 92 Cod penal 

 Va deduce în baza art. 72 Cod penal din pedeapsa aplicată inculpatului M.A. durata 

reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu de la 16.10.2017 la zi. 

 Ca urmare a pronunţării unei soluţii de supendare a executării pedepsei sub 

supraveghere va dispune revocarea măsurii preventive a arestului la domiciliu sub imperiul 

căreia se află inculpatul. 

 În temeiul art. 91 alin.1 Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale aplicată inculpatului. 

 În temeiul art. 92 alin.1 Cod penal, va stabili pentru inculpat termen de supraveghere 

pe o durată de 3(trei) ani. 
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 În temeiul art. 93 alin.1 Cod penal, va obliga inculpatul M.A. ca pe durata termenului 

de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea 

sa; 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 

zile, precum şi întoarcerea; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor 

sale de existenţă. 

 În temeiul art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal, va obliga inculpatul ca pe durata termenului 

de supraveghere să execute următoarea obligaţie: 

 - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către 

serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

 În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, va obliga 

inculpatul M.A. să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 

zile, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov sau la 

Centrul de Plasament Bătrâni Otopeni, potrivit programului ce va fi stabilit cu acordul 

consilierului de probaţiune şi în condiţiile art. 57 cu referire la art. 52 din Legea nr. 253/2013.  

 În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor 

art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz 

de nerespectare cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori de neexecutare a obligaţiilor 

impuse ori stabilite de lege. 

 Urmează a menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanța din 

16.08.2017, în ceea ce privește sumele de bani ridicate de la inculpatul M.A.( 22.000 lei, 500 

euro și 40 lire sterline) în vederea executării măsurii confiscării speciale. 

 În temeiul prevederilor art. 330 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (2) din 

Legea 143/2000, republicată, coroborat cu art. 112 alin.1 lit. a), b) şi f) Cod penal, va dispune 

confiscarea specială, de la inculpatul M.A.: 

 

a cantităţilor de 5,00 grame Cannabis prelevată din proba nr.1, 5,21 grame Cannabis 

prelevată din proba nr.3, precum şi 5,00 grame Cannabis, prelevată din proba nr. 6, drept 

contraprobele nr.1, 3 şi 6 ; 

a cantităţilor de 8,59 grame Cannabis (proba nr.1), 4,84 grame Cannabis (proba nr.3), 

0,66 grame Cannabis (proba nr.5) şi 4,24 grame Cannabis (proba nr.6), rămase după 

efectuarea determinărilor fizico-chimice şi prelevarea contraprobelor nr.1, 3, 6; 

a 2 (două) recipiente din sticlă tip borcan în care s-a pus în evidenţă THC (proba nr.2), 

recipientul din sticlă tip borcan în care s-a pus în evidenţă THC (proba nr.4), recipientul din 

sticlă tip borcan în care s-a pus în evidenţă THC (proba nr.7) şi cântarul electronic în care s-a 

pus în evidenţă THC (proba nr.8) - RCTS - 3516012 din 23.08.2017 - bunuri aflate în camera 

de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029; 

a telefoanelor mobile Blackphone model bpi XXXXX cartela Vodafone XXXXX cu 

nr apel XXXXX si Mobiwire serie IMEI XXXXX sim Vodafone seria XXXXX număr apel 

XXXXX sigilate cu sigiliul MI 18571; 
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a sumei de 140.650 lei obținute de inculpat din vânzarea drogurilor; 

a sumelor de bani asupra cărora s-a instituit sechestru asigurător prin ordonanța din 

16.08.2017(22.000 lei, 500 euro și 40 lire sterline). 

 

În baza art. 5 şi 7 din Legea 76/2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpatul M.A. în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J 

 II. Cu privire la inculpatul G.A. , fapta acestuia care în baza unei rezoluții infracționale 

unice, în perioada februarie 2017 – 7 august 2017, a deținut în vederea comercializării, 

cantitatea de 6103,38 grame cannabis din care a comercializat sau a oferit cu titlu gratuit, 

atât personal cât și prin intermediul inculpatei A.A.T., astfel cum s-a reţinut detaliat în expunerea 

situaţiei de fapt, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de “trafic de droguri de risc 

în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin . 1 din Legea 143/2000”, republicată, cu 

aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. 

 La individualizarea judiciară a pedepsei principale ce urmează a fi aplicată 

inculpatului şi a modului de executare instanţa va ţine seama, pe de o parte, de importanţa 

valorilor sociale lezate prin activitatea defăşurată de inculpat, gravitatea faptei comise fiind 

reliefată inclusiv din perspectiva împrejurării unei lipse de informaţie elementară a 

destinatarilor acestui tip de droguri cu privire la urmările profund negative ale consumului 

acestuia, uneori ireversibile, mai ales când acestea sunt consumate de către minori care de 

cele mai ori recurg ulterior la consumul unor altor tipuri de droguri care le afectează 

definitiv sănătatea si uneori chiar viaţa, precum si necesitatea descurajării unor 

comportamente similare şi conştientizării inculpatului cu privire la fapta comise şi, pe de altă 

parte, de persoana inculpatului, ale cărui lucrări personale depuse la dosarul cauzei 

examinate în contextul formării acestuia ca artist plastic denotă existenţa unui caracter care 

poate fi îndreptat, o singură dată, fără executarea pedepsei în regim de detenţie, si care în 

opinia instanţei, a conştientizat gravitatea faptei sale si a înţeles că reacţia statului, în cazul 

reiterării oricărui tip de comporatment infracţional, va fi una dintre cele mai aspre. 

 Din perspectiva acestor considerente, urmează a dispune aplicarea unei pedepse 

principale inculpatului pentru comiterea acestei infracţiuni, urmând a da aplicabilitate si 

disp.art.396 alin.10 Cod procedură penală care prevăd reducerea cu o treime a limitelor de 

pedeapsă a pedepsei prevăzute pentru comiterea acestei infracţiuni, după care întrunite fiind 

toate condiţiile prev de art.91 Cod penal, urmează a dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale aplicate inculpatului G.A. pe o durată de 3 ani ce constituie 

pentru inculpat termenul de supraveghere, prev. de disp. art. 92 Cod penal. 

 La pedeapsa principală, apreciind că inculpatul este nedemn în a-şi exercita drepturile 

cetăţeneşti prevăzute de art.66 alin.1 lit. a si b urmează a-i aplica acestuia şi pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării acestora pe o durată de 3 ani precum şi pedeapsa 

accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi pe durata si în condiţiile art.65 alin.3 Cod 

penal .  

 Diferenţa care va exista între pedeapsa ce urmează a fi aplicată inculpatului G.A. si 

cea aplicată inculpatului M.A. a fost determinată de împrejurarea că, în mai multe rânduri, 

atunci când inculpatul G.A. rămânea fără droguri apela la inculpatul M.A. care astfel, prin 

punerea la dispoziţie a acestora, a contribuit si facilitat activitatea infracţională desfăşurată 

de inculpaţii G.A. şi A.A.T..  



113 

 

 În baza art. 72 Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului G.A. durata 

reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu de la 08.08.2017 la 17.01.2018.  

 

 În temeiul art. 91 alin.1 Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale aplicată inculpatului. 

 În temeiul art. 92 alin.1 Cod penal, va stabili pentru inculpat termen de supraveghere 

pe o durată de 3(trei) ani. 

 În temeiul art. 93 alin.1 Cod penal, va obliga inculpatul G.A. ca pe durata termenului 

de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea 

sa; 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 

zile, precum şi întoarcerea; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor 

sale de existenţă. 

 În temeiul art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal, va obliga inculpatul ca pe durata termenului 

de supraveghere să execute următoarea obligaţie: 

 - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către 

serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

 În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, va obliga 

inculpatul G.A. să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 

zile, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 

Bucureşti sau la Centrul de Zi „Licurici”- sector 3 Bucureşti, potrivit programului ce va fi 

stabilit cu acordul consilierului de probaţiune şi în condiţiile art. 57 cu referire la art. 52 din 

Legea nr. 253/2013.  

 În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor 

art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz 

de nerespectare cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori de neexecutare a obligaţiilor 

impuse ori stabilite de lege.  

 Apreciind că nu au intervenit împrejurări care să justifice revocarea măsurii 

preventive sub imperiul căreia se află inculpatul, urmează a menţine măsura preventivă a 

controlului judiciar luată faţă de inculpatul G.A.  

 În temeiul prevederilor art. 330 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (2) din 

Legea 143/2000, republicată, coroborat cu art. 112 alin.1 lit. a), b) şi f) Cod penal, va dispune 

confiscarea specială, de la inculpatul G.A.(măsură care o vizează şi pe inculpata A.A.T. ca 

urmare a desfăşurării împreună a activităţii infracţionale imputate): 

 

a cantităţii de 3,20 grame cannabis – RCTS 3515856/26.04.2017 ; 

a cantităţii de 35,22 grame cannabis – RCTS 3171878/20.06.2017 – bunuri aflate în 

camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029; 

a cantităţii de 46,56 grame cannabis – RCTS 3172433/03.08.2017 – bunuri aflate în 

camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029; 
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a cantităţii de 3,00 grame Cannabis (proba nr.1), rămasă după efectuarea 

determinărilor fizico-chimice.; 

a cutiei în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.2), cele 2 

(două) cutii în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.3), cutia în care 

s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.4), cele 2 (două) recipiente în care 

s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.5), dispozitivul tip narghilea în care 

s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.6), dispozitivul tip pipă în care s-a 

pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr. 7), piesa în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.8), dispozitivul tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.9), dispozitivul tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.10), cântarul electronic în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.11), precum şi dispozitivul tip narghilea în care s-a pus 

în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.12) - RCTS - 3516011 din 21.08.2017 - 

bunuri aflate în camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029; 

a telefonului mobil marca MobiWire Ayasha IMEI 352441081399537 cu Sim 

Vodafone 8940011609456882764 care a fost ridicat de la inculpatul G.A.. 

 Va dispune totodată confiscarea specială şi a sistemelor informatice utilizate în 

activitatea infracțională de inculpaţii G.A. şi A.A.T., bunuri care au fost ridicate în data de 

07.08.2017 de la locuinţa inculpaţilor G.A. si A.A.T. din Municipiul Bucureşti, Aleea Moreni 

nr.2, bl.6G1 sc.3 apt.34, respectiv: 

 

I. HDD Samsung model HD250HJ seria XXXXX 

Telefon mobil nokia 2310 IMEI XXXXX 

Telefon Black berry model classic u SIM VODAFONE XXXXX 

Tableta Vonino cu seria V72QSW01068 

Stick de culoare bleau marca TEAM cap 1GB 

Stick metalic argintiu marca Kingmax 

Stick din plastic de culoare neagra cap 4GB 

3 sim VodaFONE CU seriile XXXXX; XXXXX; XXXXX 

Microsim Vodafone XXXXX 

2 sim Orange cu seriile XXXXX; XXXXX 

Sim digi XXXXX 

Sim Cosmote XXXXX 

Telefon Samsung GT I 9301I IMEI XXXXX cu  

sim cosmote XXXXX 

Sim orange XXXXX 

 Va dispune totodată confiscarea sumei de 84.560 lei de la inculpatul G.A., obţinute 

de inculpat din vânzarea drogurilor, din care suma de 4250 lei provine din fondurile DIICOT. 

 

 În baza art. 5 şi 7 din Legea 76/2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpatul G.A. în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J.  

 

III. Cu privire la inculpata A.A.T., fapta acesteia care în baza aceleiași rezoluții 

infracționale, în perioada februarie 2017 – august 2017, în mod repetat a comercializat pentru 
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inculpatul G.A., droguri de risc – cannabis consumatorilor de astfel de substanțe, astfel cum s-a 

reţinut detaliat în expunerea situaţiei de fapt, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de 

“trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin . 1 din Legea 

143/2000”, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal 

 La individualizarea judiciară a pedepsei principale ce urmează a fi aplicată 

inculpatei şi a modului de executare instanţa va ţine seama, pe de o parte, de gravitatea 

faptei, împrejurările comiterii acesteia si urmările profund negative ale acesteia în contextul 

creşterii alarmante a consumului de droguri şi, pe de altă parte, de persoana inculpatei, 

aflate la primul contact cu legea penală, cu un un trecut personal pozitiv, cu reuşite în plan 

educativ deosebite dar care s-a implicat intr-o activitate infracţională care nu poate rămâne 

nesancţionate.  

Din perspectiva aspectelor care circumstanţiază pozitiv persoana acestei inculpate se 

creează instanţei convingerea că reeducarea acesteia si prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni 

se poate realiza, o singură dată, fără executarea pedepsei în regim de detenţie, aceasta 

urmând a fi atenţionată că în cazul reiterării oricărui tip de comporatment infracţional, 

pedeapsa care i se va aplica va fi una dintre cele mai aspre. 

 Din perspectiva acestor considerente, urmează a dispune aplicarea unei pedepse 

principale inculpatei A.A.T. pentru infracţiunii de trafic de droguri de risc în formă 

continuată, urmând a da aplicabilitate si disp.art.396 alin.10 Cod procedură penală care 

prevăd reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă a pedepsei prevăzute pentru comiterea 

acestei infracţiuni, după care întrunite fiind toate condiţiile prev de art.91 Cod penal, urmează 

a dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicate inculpatei pe 

o durată de 3 ani ce constituie pentru inculpată termenul de supraveghere, prev. de disp. art. 

92 Cod penal. 

 La pedeapsa principală, apreciind că inculpata este nedemnă în a-şi exercita drepturile 

cetăţeneşti prevăzute de art.66 alin.1 lit. a si b urmează a-i aplica acestuia şi pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării acestora pe o durată de 3 ani precum şi pedeapsa 

accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi pe durata si în condiţiile art.65 alin.3 Cod 

penal .  

 În baza art. 72 Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicată inculpatei A.A.T. durata 

reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu de la 08.08.2017 la 17.01.2018.  

 În temeiul art. 91 alin.1 Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale aplicată inculpatei. 

 În temeiul art. 92 alin.1 Cod penal, va stabili pentru inculpată termen de supraveghere 

pe o durată de 3(trei) ani. 

 În temeiul art. 93 alin.1 Cod penal, va obliga inculpata A.A.T. ca pe durata 

termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea 

sa; 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 

zile, precum şi întoarcerea; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 
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e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor 

sale de existenţă. 

 În temeiul art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal, obligă inculpata ca pe durata termenului de 

supraveghere să execute următoarea obligaţie: 

 - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către 

serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

 În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, va obliga 

inculpata A.A.T. să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 

zile, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tg.Neamţ sau la 

Centrul de Plasament Copii Tg. Neamţ, potrivit programului ce va fi stabilit cu acordul 

consilierului de probaţiune şi în condiţiile art. 57 cu referire la art. 52 din Legea nr. 253/2013.  

 În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor 

art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz 

de nerespectare cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori de neexecutare a obligaţiilor 

impuse ori stabilite de lege. 

 Apreciind că nu au intervenit împrejurări care să justifice revocarea măsurii 

preventive sub imperiul căreia se află inculpata, urmează a menţine măsura preventivă a 

controlului judiciar luată faţă de inculpata A.A.T.. 

 În temeiul prevederilor art. 330 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (2) din 

Legea 143/2000, republicată, coroborat cu art. 112 alin.1 lit. a), b) şi f) Cod penal, va dispune 

confiscarea specială, de la inculpata A.A.T.(reţinute si la inculpatul G.A.): 

 

a cantităţii de 3,20 grame cannabis – RCTS 3515856/26.04.2017 ; 

a cantităţii de 35,22 grame cannabis – RCTS 3171878/20.06.2017 – bunuri aflate în 

camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029; 

a cantităţii de 46,56 grame cannabis – RCTS 3172433/03.08.2017 – bunuri aflate în 

camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029; 

a cantităţii de 3,00 grame Cannabis (proba nr.1), rămasă după efectuarea 

determinărilor fizico-chimice.; 

a cutiei în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.2), cele 2 

(două) cutii în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.3), cutia în care 

s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.4), cele 2 (două) recipiente în care 

s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.5), dispozitivul tip narghilea în care 

s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.6), dispozitivul tip pipă în care s-a 

pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr. 7), piesa în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.8), dispozitivul tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.9), dispozitivul tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.10), cântarul electronic în care s-a pus în evidenţă 

Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.11), precum şi dispozitivul tip narghilea în care s-a pus 

în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.12) - RCTS - 3516011 din 21.08.2017 - 

bunuri aflate în camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0217029. 

 Va dispune totodată confiscarea specială a sistemelor informatice utilizate în 

activitatea infracțională de inculpata A.A.T. (împreună cu inculpatul G.A.), bunuri care au 
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fost ridicate în data de 07.08.2017 de la locuinţa inculpaţilor G.A. si A.A.T. din Municipiul 

Bucureşti, Aleea Moreni nr.2, bl.6G1 sc.3 apt.34, respectiv : 

I. HDD Samsung model HD250HJ seriaxxxxx 

Telefon mobil nokia 2310 IMEI XXXXX 

Telefon Black berry model classic u SIM VODAFONE xxxxx 

Tableta Vonino cu seria V72QSW01068 

Stick de culoare bleau marca TEAM cap 1GB 

Stick metalic argintiu marca Kingmax 

Stick din plastic de culoare neagra cap 4GB 

3 sim VodaFONE CU seriile xxxxx; xxxxx; xxxxx 

Microsim Vodafone xxxxx 

2 sim Orange cu seriile xxxxx; xxxxx 

Sim digi xxxxx 

Sim Cosmote xxxxx 

Telefon Samsung xxxxx 

sim cosmote xxxxx 

Sim orange xxxxx 

 

În baza art. 5 şi 7 din Legea 76/2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpata A.A.T. în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J. . 

IV. Cu privire la inculpatul M.O.C. , fapta acestuia care în baza unei rezoluții 

infracționale unice, începând cu luna aprilie 2017 și până în data de 07.08.2017 a deținut în 

vederea comercializării cantitatea de 254,5 grame cannabis (3 acte materiale: 80 grame în 

luna aprilie, 140 grame în luna iulie și 34,5 grame au fost descoperite în data de 07.08.2017), 

droguri pe care le-a cumpărat de la G.A. și le-a transportat din mun. București până în mun. 

Piatra Neamț, iar în cursul lunii iulie 2017 a procurat de la inculpatul G.A., pentru o altă 

persoană cantitatea de 500 grame cannabis, astfel cum s-a reţinut detaliat în expunerea situaţiei de 

fapt, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de “trafic de droguri de risc în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin . 1 din Legea 143/2000”, republicată, cu aplicarea 

art. 35 alin. 1 Cod penal. 

 La individualizarea judiciară a pedepsei principale ce urmează a fi aplicată 

inculpatului şi a modului de executare instanţa va ţine seama, pe de o parte, de importanţa 

valorilor sociale lezate prin activitatea defăşurată de inculpat, gravitatea faptei comise 

urmările acesteia, şi, pe de altă parte, de persoana inculpatului, aflat la primulcontact cu 

legea penală, care în opinia instanţei, a conştientizat gravitatea faptei sale si a înţeles că 

reacţia statului, în cazul reiterării oricărui tip de comportament infracţional, va fi una 

dintre cele mai aspre. 

 Nu poate fi omisă acestor aprecieri numărul redus al actelor materiale comise în 

realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale comparativ cu cel al celor reţinute în sarcina 

inculpaţilor M.A., G.A. si A.A.T.. 

 Din perspectiva acestor considerente, urmează a dispune aplicarea unei pedepse 

principale inculpatului pentru comiterea acestei infracţiuni, urmând a da aplicabilitate mai 

întâi disp.art. art.15 din Legea nr. 143/2000 ® din perspectiva cărora beneficiază de reducerea 

la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită si, respectiv, a 
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disp.art.396 alin.10 Cod procedură penală care prevăd reducerea cu o treime a limitelor de 

pedeapsă a pedepsei prevăzute pentru comiterea acestei infracţiuni, după care întrunite fiind 

toate condiţiile prev de art.91 Cod penal, urmează a dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale aplicate inculpatului M.O.C. pe o durată de 2 ani ce constituie 

pentru inculpat termenul de supraveghere, prev. de disp. art. 92 Cod penal. 

 La pedeapsa principală, apreciind că inculpatul este nedemn în a-şi exercita drepturile 

cetăţeneşti prevăzute de art.66 alin.1 lit. a si b urmează a-i aplica acestuia şi pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării acestora pe o durată de 2 ani precum şi pedeapsa 

accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi pe durata si în condiţiile art.65 alin.3 Cod 

penal .  

 În temeiul art. 91 alin.1 Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale aplicată inculpatului. 

 În temeiul art. 92 alin.1 Cod penal, va stabili pentru inculpat termen de supraveghere 

pe o durată de 2(doi) ani. 

 În temeiul art. 93 alin.1 Cod penal, va obliga inculpatul M.O.C. ca pe durata 

termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea 

sa; 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 

zile, precum şi întoarcerea; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor 

sale de existenţă. 

 În temeiul art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal, va obliga inculpatul ca pe durata termenului 

de supraveghere să execute următoarea obligaţie: 

 - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către 

serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

 În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, va obliga 

inculpatul M.O.C. să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 

zile, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Piatra Neamţ sau 

la Centru de Plasament Minori „Elena Doamna” Piatra Neamţ, potrivit programului ce va fi 

stabilit cu acordul consilierului de probaţiune şi în condiţiile art. 57 cu referire la art. 52 din 

Legea nr. 253/2013.  

 În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor 

art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz 

de nerespectare cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori de neexecutare a obligaţiilor 

impuse ori stabilite de lege 

În temeiul prevederilor art. 330 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (2) din 

Legea 143/2000, republicată, coroborat cu art. 112 alin.1 lit. a), b) şi f) Cod penal, va dispune 

confiscarea specială, de la inculpatul M.O.C. a 

cantităţii de 5,00 grame Cannabis prelevate din probele nr.1 şi 2 drept contraprobele 

nr.1 şi 2.  
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cantităţii de 18,0 grame Cannabis (proba nr.1) şi 3,5 grame Cannabis (proba nr.2), 

rămase după efectuarea determinărilor fizico-chimice şi prelevarea contraprobelor nr.1 şi 2  

dispozitivului tip râşniţă în care s-a pus în evidenţă THC (proba nr.3a), cutia în care s-

a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.3e), precum şi cântarul electronic în 

care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) (proba nr.4),– RCTS - 3516011 din 

21.08.2017 - bunuri aflate în camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 

0217029 

 În baza art. 5 şi 7 din Legea 76/2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpatul M.O.C. în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J.  

 

V. Cu privire la inculpatul U.V., faptele acestuia care în data de 09.04.2017 a cumpărat 

de la inculpații G.A. și A.A.T. cantitatea de 49,8 grame cannabis cu suma de 2.000 de lei, (25 

grame era destinată unei alte persoane, iar restul cantității era pentru consumul propriu), 

droguri pe care le-a transportat din mun. București către mun. Iași, fiind depistat în trenul IR 

1663 de către organele de poliție, iar în data de 09.04.2017 a deținut la domiciliu cantitatea de 

59,2 grame cannabis, droguri deținute pentru consumul propriu, întrunesc emelentele 

constitutive ale infracțiunilor de : 

 - „trafic de droguri de risc”, faptă prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, 

republicată, şi  

 - „deţinere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu”, faptă 

prevăzută de art. 4 alin 1 din Legea nr. 143/2000, republicată,  

 ambele cu aplicarea art. 38 alin 1 Cod penal. 

 La individualizarea judiciară a pedepselor principale ce urmează a fi aplicată 

inculpatului şi a modului de executare instanţa va ţine seama, pe de o parte, de importanţa 

valorilor sociale lezate prin activitatea defăşurată de inculpat, gravitatea faptelor comise 

urmările acestora, şi, pe de altă parte, de persoana inculpatului, aflat la primul contact cu 

legea penală, care în opinia instanţei, a conştientizat gravitatea faptei sale si a înţeles că 

reacţia statului, în cazul reiterării oricărui tip de comportament infracţional, va fi una 

dintre cele mai aspre. 

 Nu poate fi omisă acestor aprecieri lipsa caracterului continuat al infractiunii de 

trafic de droguri, reţinut însă în sarcina coinculpaţilor M.A., G.A., A.A.T. şi M.O.C.. 

 Din perspectiva acestor considerente, urmează a dispune aplicarea unor pedepse 

principale inculpatului pentru comiterea acestor infracţiuni, urmând a da aplicabilitate 

disp.art.396 alin.10 Cod procedură penală care prevăd reducerea cu o treime a limitelor de 

pedeapsă a pedepsei prevăzute pentru comiterea acestei infracţiuni, după care, în baza art. 38 

alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va aplica inculpatului pedeapsa principală 

cea mai grea la care va adauga sporul de o treime din durata celei de a doua pedepse. 

 La pedeapsa principală rezultantă, apreciind că inculpatul este nedemn în a-şi exercita 

drepturile cetăţeneşti prevăzute de art.66 alin.1 lit. a si b urmează a-i aplica acestuia, în baza 

art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv, cea a 

interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pentru o perioadă de 2 ani. 

 În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, va aplica 

inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. 
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a şi b Cod penal, pedeapsă ce se va executa până la executarea sau considerarea ca executată a 

pedepsei principale 

Întrunite fiind toate condiţiile prev de art.91 Cod penal, urmează a dispune 

suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicate inculpatului M.O.C. 

pe o durată de 2 ani ce constituie pentru inculpat termenul de supraveghere, prev. de disp. art. 

92 Cod penal 

 La pedeapsa principală, apreciind că inculpatul este nedemn în a-şi exercita drepturile 

cetăţeneşti prevăzute de art.66 alin.1 lit. a si b urmează a-i aplica acestuia şi pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării acestora pe o durată de 2 ani precum şi pedeapsa 

accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi pe durata si în condiţiile art.65 alin.3 Cod 

penal.  

 În baza art. 72 alin. 1 Cod penal, va deduce din pedeapsa închisorii aplicate durata 

reținerii de la 10.04.2017(orele 00,25) la 11.04.2017(orele 00,25).  

 În temeiul art. 91 alin.1 Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale aplicată inculpatului. 

 În temeiul art. 92 alin.1 Cod penal, va stabili pentru inculpat termen de supraveghere 

pe o durată de 2(doi) ani. 

  

 În temeiul art. 93 alin.1 Cod penal, va obliga inculpatul U.V. ca pe durata termenului 

de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea 

sa; 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 

zile, precum şi întoarcerea; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor 

sale de existenţă. 

 În temeiul art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal, va obliga inculpatul ca pe durata termenului 

de supraveghere să execute următoarea obligaţie: 

 - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către 

serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

  

 În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, va obliga 

inculpatul U.V. să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 

zile, în cadrul Căminului de Bătrâni „Sf.Nectarie”- Piatra Neamţ sau la Centrul de Zi pentru 

Preşcolari „Castani” Piatra Neamţ, potrivit programului ce va fi stabilit cu acordul 

consilierului de probaţiune şi în condiţiile art. 57 cu referire la art. 52 din Legea nr. 253/2013.  

 În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor 

art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz 

de nerespectare cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori de neexecutare a obligaţiilor 

impuse ori stabilite de lege. 
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În temeiul prevederilor art. 330 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (2) din 

Legea 143/2000, republicată, coroborat cu art. 112 alin.1 lit. a), b) şi f) Cod penal, va dispune 

confiscarea specială, de la inculpatul U.V. a: 

cantităţii de 45 grame cannabis, o pungă din plastic în care s-a pus în evidență THC și 

un cântar electronic în care s-a pus în evidență THC – RCTS 3515818/19.04.2017 – bunuri 

aflate în camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii seria H nr. 0216489 

55 grame cannabis si un recipient din sticlă în care s-a pus în evidență THC - RCTS 

3515818/19.04.2017 – bunuri aflate în camera de corpuri delicte a IGPR conform dovezii 

seria H nr. 0216489  

 În baza art. 5 şi 7 din Legea 76/2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpatul U.V. în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J.  

In baza disp.art.272 Cod procedură penală dispune plata onorariilor apărătorilor 

desemnaţi din oficiu care se vor achita iniţial din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, 

urmând a rămâne în sarcina statului conform art.275 al.6 Cod procedură penală. 

 În baza disp.art.274 alin.2 Cod procedură penală, va dispune obligarea inculpaţilor la 

plata cheltuielilor judiciare avansate de stat pe tot parcursul procesului penal după cum 

urmează: 

inculpatul M.A. va plăti suma de 5700 lei (din care 5253,3 lei avansaţi în cursul 

urmăririi penale); 

inculpatul G.A. va plăti suma de 7200 lei(din care 6913,4 lei avansaţi în cursul 

urmăririi penale); 

inculpata A.A.T. va plăti suma de 5700 lei(din care 5353,3 lei avansaţi în cursul 

urmăririi penale); 

inculpatul M.O.C., va plăti suma de 4500 lei(din care 4206 lei avansaţi în cursul 

urmăririi penale); 

inculpatul U.V. va plăti suma de 3450 lei(din care 3148 lei avansaţi în cursul urmăririi 

penale). 

 

Împotriva acestei sentinţe au formulat apel, cu respectarea termenului legal, 

D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi – cu privire la inculpaţii M.A., G.A., M.O.C. şi U.V., 

precum şi inculpaţii-apelanţi U.V., M.O.C. şi M.A.. 

La fila 8 au fost ataşate motivele de apel ale inculpatului U.V., care a invocat, în 

esenţă, următoarele: soluţia primei instanţe este nelegală şi netemeinică, sub aspectul obligării 

acestui inculpat de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune Neamţ şi de a presta muncă în 

folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Căminului de Bătrâni „Sf. Nectarie” 

Piatra Neamţ sau la Centrul de Zi pentru Preşcolari „Castani” Piatra Neamţ, întrucât este 

angajat cu contract de muncă în mun. Iaşi şi locuieşte în gazdă tot în mun. Iaşi, iar executarea 

măsurilor de supraveghere sub autoritatea Serviciului de Probaţiune Neamţ i-ar îngreuna 

posibilitatea de a se supune măsurilor instanţei şi l-ar face să rişte pierderea locului de muncă, 

în plus deplasarea periodică în Piatra Neamţ punând problema distanţei faţă de mun. Iaşi. 

La fila 29 au fost ataşate motivele de apel ale inculpatului M.A., care a invocat, în 

esenţă, următoarele: sentinţa atacată a avut în vedere lipsa antecedentelor penale în ceea ce îl 

priveşte pe inculpatul M., în condiţiile în care acesta a mai fost condamnat penal pentru o 

infracţiune concurentă cu cea din prezenta cauză, anume pentru refuz sau sustragere de la 
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recoltarea de mostre biologice, prevăzută de art. 87 alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2002, cu 

aplicarea art. 5 Cod penal, comisă la 24.02.2013; pentru respectiva infracţiune M.A. a fost 

condamnat prin sentinţa penală nr. 2486/6.10.2017 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti la 

pedeapsa de 10 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, potrivit art. 

81 din Codul penal anterior, hotărârea rămânând definitivă prin neapelare la 24.10.2017; 

inculpatul M. nu a putut uza de calea de atac a apelului împotriva respectivei sentinţe întrucât 

măsura arestării preventive în prezenta cauză a durat până la 10.02.2018, hotărârea nefiindu-i 

comunicată; se impune ca instanţa de apel să facă aplicarea art. 97 alin. 1 şi 2 Cod penal, în 

sensul anulării suspendării condiţionate sub supraveghere, să procedeze la redozarea pedepsei 

de 2 ani şi 6 luni , astfel încât să se poată dispune suspendarea condiţionată a executării 

pedepsei rezultante de până la 3 ani închisoare; în ambele situaţii nu a existat vreun prejudiciu 

adus bugetului de stat sau avutului personal, în ambele situaţii inculpatul a recunoscut în 

întregime faptele, având o atitudine participativă şi sinceră în faţa instanţelor de judecată; 

perioada în care a fost reţinut şi arestat preventiv, de la 16.10.2017 la 6.02.2018 şi apoi arestat 

la domiciliu, până la 25.07.2018, în total peste 8 luni şi jumătate, în mod categoric a fost de 

natură a crea inculpatului o altă atitudine în legătură cu respectarea valorilor sociale ocrotite 

de legea penală; prima instanţă a ignorat aspectele invocate de apărare privind familia, 

perioada de studenţie, acţiunile şi activităţile de voluntariat, anturajele, companiile cu 

influenţă hotărâtoare în ce priveşte consumul de droguri uşoare de către inculpat; inculpatul a 

formulat două denunţuri, acre au rămas însă fără efect întrucât persoanele la care acestea se 

refereau erau investigatori sub acoperire; prin modul în care a acţionat, inculpatul a dovedit că 

este de bună-credinţă; prima instanţă trebuia să ţină cont de discuţiile şi luările de poziţie cu 

privire la modificarea reglementării penale în ceea ce priveşte drogurile de risc, dar şi de 

împrejurările şi condiţiile concrete, aportul ofiţerilor sub acoperire; inculpatul şi-a găsit un loc 

de muncă adecvat pregătirii sale profesionale, cu participare şi implicare totală, a fost implicat 

în activităţi de voluntariat, părinţii şi-au înţeles rolul aşa cum se cuvine, creîndu-se astfel 

premisele pentru o reinserţie socială reală şi adecvată. 

La fila 32 au fost ataşate motivele de apel depuse de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial 

Vaslui, sentinţa apelată fiind criticată ca fiind nelegală şi netemeinică întrucât: pedepsele 

aplicate inculpaţilor M.A. şi G.A. au fost individualizate injust, atât din perspectiva 

cuantumului cât şi a modalităţii de executare; în condiţiile în care cei doi inculpaţi au adoptat 

procedura recunoaşterii învinuirii, limitele de pedeapsă între care se putea realiza 

individualizarea pedepsei principale erau un an şi 4 luni închisoare, respectiv 4 ani şi 8 luni 

închisoare; instanţa a acordat o eficienţă nejustificat de mare elementelor de circumstanţiere 

personală a inculpaţilor, prin raportare la celelalte criterii avute în vedere de art. 74 Cod penal, 

stabilind un cuantum scăzut al pedepselor, faţă de amploarea activităţii infracţionale reţinute 

în sarcina inculpaţilor a fi concentrată într-un interval de doar 7 luni; inculpaţii au profitat 

tocmai de faptul că sunt persoane tinere şi instruite pentru dezvoltarea activităţilor de trafic de 

droguri, scopul comiterii faptelor fiind, evident, obţinerea unor sume mari de bani într-o 

modalitate facilă şi ilicită, faptele fiind de o gravitate sporită; inculpaţii au dovedit un 

potenţial criminogen ridicat, prin caracterul concentrat şi repetitiv al activităţii infracţionale, 

de perioada de timp în care au acţionat şi de uşurinţa cu care s-au implicat în activităţile de 

trafic de droguri de risc, în contextul în care ei înşişi s-au dovedit a fi consumatori de 

cannabis, prezentând un risc major de reiterare a comportamentului infracţional şi fiind 
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necesară, prin urmare, executarea efectivă a pedepselor aplicate; în subsidiar, cu privire la 

aceşti doi inculpaţi, s-a solicitat majorarea termenului de supraveghere la 4 ani; în ceea ce îl 

priveşte pe inculpatul U.V., prin actul de sesizare s-a precizat în mod expres că beneficiază de 

dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 143/2000, în condiţiile în care în cursul urmăririi penale a 

facilitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit 

infracţiuni legate de droguri, însă din considerentele şi din dispozitivul hotărârii nu rezultă că 

la individualizarea judiciară a pedepselor s-ar fi ţinut cont de această cauză de reducere a 

limitelor de pedeapsă şi nici motivele pentru care instanţa ar fi eliminat pentru inculpat acest 

beneficiu; în privinţa inculpatului M.O.C. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei fără a fi îndeplinită condiţia prevăzută de art. 91 alin. 1 lit c Cod penal, în 

condiţiile în care inculpatul nu s-a prezentat personal la judecată şi a fost reprezentat de un 

avocat ales, iar declaraţia de recunoaştere a învinuirii nu cuprinde şi manifestarea acordului de 

a presta muncă în folosul comunităţii; s-a mai invocat prin motivele de apel ale D.I.I.C.O.T. 

că instanţa de fond a omis să dispună, în temeiul dispoziţiilor art. 112 alin. 1 lit. b, f Cod 

penal, confiscarea specială a bunurilor predate de martorul B.A.C., respectiv cantitatea de 

2,50 g cannabis, dispozitiv tip narghilea, dispozitiv tip pipă şi cutie, primite de acesta de la 

inculpatul G.A.. 

La termenul din 7.11.2018, prin declaraţie scrisă dată în faţa instanţei de apel, 

inculpatul-apelant şi intimat în apelul D.I.I.C.O.T. M.O.C. a arătat că îşi retrage apelul 

declarat împotriva sentinţei penale nr. 797/25.07.2018 a Tribunalului Iaşi, fiind totodată de 

acord să presteze muncă în folosul comunităţii, faţă de conţinutul sentinţei instanţei de fond. 

 

Examinând sentința apelată sub toate aspectele de fapt și de drept, în limitele 

determinate de calităţile inculpaţilor apelanţi şi de referirea apelului D.I.I.C.O.T. doar la 

inculpaţii M., G., M. şi U., în privinţa acestuia din urmă apelul fiind declarat în favoarea sa, 

atât prin prisma motivelor invocate în susţinerea apelurilor dar şi din oficiu, în raport de 

prevederile art. 417 alin. 2 Cod procedură penală Curtea constată următoarele: 

 

Judecata în primă instanță s-a desfășurat cu respectarea tuturor normelor de procedură 

penală incidente în cauză, iar soluţia de condamnare dispusă cu privire la inculpaţii M.A., 

G.A., U.V. şi M.O.C. a fost dată în deplină consonanță cu materialul probator administrat. În 

mod corect instanţa de fond a considerat că erau îndeplinite condiţiile pentru a admite 

solicitările inculpaţilor de aplicare a procedurii recunoaşterii învinuirii, prin raportare la 

poziţia procesuală concretă a fiecăruia şi la probatoriul administrat în cursul urmăririi penale. 

Prima instanţă a procedat în mod temeinic, echitabil şi imparţial la analiza, 

interpretarea şi evaluarea tuturor mijloacelor de probă, inclusiv din perspectiva susţinerilor şi 

apărărilor inculpaţilor, precum şi la explicarea problemelor de drept invocate, într-o manieră 

convingătoare, susceptibilă a înlătura orice dubiu cu privire la existenţa faptelor, la comiterea 

acestora de către inculpaţi şi la vinovăţia acestora.  

În etapa deliberării, judecătorul fondului a realizat o analiză și o evaluare judicioasă și 

completă a întregului material probator strâns în cursul urmăririi penale, pe baza căruia a 

reținut o situație de fapt corectă, conformă cu realitatea obiectiva ce rezultă din probatoriul 

administrat.  
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În considerentele sentinței penale supuse prezentei analize sunt prezentate, într-o 

manieră dezvoltată, argumentele care au stat la baza soluției de condamnare, fiind explicitate 

condiţiile de tipicitate ale infracţiunilor reţinute.  

Prima instanță a ajuns în mod corect la concluzia existenței condițiilor legale pentru 

stabilirea vinovăţiei inculpaţilor M.A., G.A., U.V. şi M.O.-C., constatând conform art. 396 

alin. 2 Cod procedură penală că există faptele de trafic de droguri de risc, iar în ceea ce îl 

priveşte pe inculpatul U.V. şi deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, 

prevăzute de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi respectiv de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 

143/2000. Toate aceste condiții au rezultat dincolo de orice îndoială din probele administrate 

în cursul urmăririi penale, probele fiind asumate și necontestate de inculpaţi, care au 

recunoscut săvârşirea faptelor astfel cum a fost aceasta expusă în actul de sesizare, optând 

pentru procedura simplificată a recunoașterii vinovăției. 

Cu privire la inculpatul M.A. s-a reţinut că în perioada ianuarie – august 2017, în baza 

aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a deţinut în vederea comercializării cantitatea de 5252,61 

grame de cannabis, din care a comercializat cantitatea de 5215 grame cannabis. 

Cu privire la inculpatului G.A. s-a reţinut că, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, 

în perioada februarie 2017 – 7 august 2017, a deţinut în vederea comercializării cantitatea de 

6103,38 grame de cannabis, din care a comercializat sau a oferit cu titlu gratuit, atât personal 

cât şi prin intermediul inculpatei A.A.T.. 

Cu privire la inculpatul M.O.C. s-a reţinut că, în baza unei rezoluţii infracţionale 

unice, începând cu aprilie 2017 până la 7 august 2017, a deţinut în vederea comercializării 

254,5 grame de cannabis – 80 de grame în aprilie, 140 de grame în luna iulie şi 34,5 grame 

descoperite la 7.08.2017, droguri pe care le-a cumpărat de la G.A. şi le-a transportat din mun. 

Bucureşti până în Piatra Neamţ, iar în luna iulie 2017 a procurat de la inculpatul G., pentru 

altă persoană, 500 grame de cannabis. 

Cu privire la inculpatul U.V. s-a reţinut că la data de 9.04.2017 a cumpărat de la 

inculpaţii G.A. şi A.A.T. 49,8 grame de cannabis, din care 25 de grame erau destinate altei 

persoane, iar restul cantităţii era pentru consum propriu, transportând drogurile din mun. 

Bucureşti către mun. Iaşi, fiind depistat în trenul IR 1663 de organele de poliţie, iar la 

9.04.2017 a deţinut la domiciliu cantitatea de 59,2 grame de cannabis pentru consum propriu. 

Raportat la modul în care a fost descrisă în actul de sesizare situaţia de fapt pe care 

inculpaţii au recunoscut-o în cadrul procedurii simplificate şi pe care instanţa de fond şi-a 

însuşit-o în descrierea ce se regăseşte în considerentele sentinţei atacate, faţă de modul în care 

s-a stabilit că au acţionat inculpaţii M., G. şi M., de caracterul repetitiv şi similar în conţinut al 

acţiunilor de procurare şi deţinere în vederea comercializării având ca obiect diverse cantităţi 

de cannabis, de lipsa unor date privind schimbarea împrejurărilor în care au acţionat inculpaţii 

până la depistarea lor de către organele de poliţie, astfel încât să se pună problema reanalizării 

propriei conduite şi a ruperii unicităţii de rezoluţie infracţională, având în vedere că pentru 

aceşti trei inculpaţi activităţile infracţionale deduse judecăţii reprezentau o modalitate stabilă 

de procurare rapidă a unor venituri ilicite importante, instanţa de apel consideră că în mod 

corect a fost reţinută, în privinţa acestora, săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc în 

formă continuată. 
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În ceea ce priveşte criticile aduse de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi modului de 

individualizare a executării pedepsei aplicate inculpatului M.A., Curtea constată că se impune 

a fi analizate odată cu criticile de netemeinicie formulate de acest inculpat prin propriile 

motive de apel.  

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, limitele de pedeapsă pentru 

infracţiunea de trafic de droguri de risc sunt minim 2 ani închisoare şi maxim 7 ani închisoare, 

iar ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, acestea se reduc 

la un minim special de un an şi 4 luni închisoare, respectiv la un maxim special de 4 ani şi 8 

luni închisoare. Pedeapsa de 2 ani şi 10 luni închisoare aplicată inculpatului M.A. de instanţa 

de fond are prin urmare un cuantum mediu, prima instanţă realizând, în opinia Curţii, un 

echilibru just între gravitatea deosebită a activităţii infracţionale reţinute în sarcina acestui 

inculpat şi circumstanţele sale personale, în mod nejustificat inculpatul-apelant M. susţinând, 

prin avocatul ales, că acestora din urmă nu li s-a dat nici o eficienţă.  

Raportat la forma continuată de săvârşire a faptei, la intervalul de timp în care a fost 

efectuată activitatea de trafic de cannabis, care era arhisuficient pentru ca inculpatul să 

renunţe la continuarea ei şi să se mulţumească cu câştigurile obţinute, punând în balanţă 

beneficiile materiale rapide cu riscul major de a fi depistat şi tras la răspundere, la cantitatea 

de peste 5 kilograme de cannabis cu privire la care s-a stabilit că ar fi fost deţinută în vederea 

comercializării şi comercializată efectiv de acest inculpat, instanţa de apel consideră că, în 

lipsa luării în considerare a circumstanţelor sale personale în cea mai mare parte favorabile, 

sancţionarea lui M.A. ar fi justificat o pedeapsă principală chiar mai aspră. Date fiind 

aspectele enumerate anterior, efectul distructiv pe care fapta reţinută în sarcina inculpatului l-a 

avut asupra unui număr nedeterminat de persoane, consumatori vechi sau deveniţi dependenţi 

de cannabis, poate fi determinat prin raportare atât la intervalul de timp în care a acţionat 

inculpatul, cât şi la cantitatea de droguri comercializată, inclusiv către persoane din alte 

localităţi decât mun. Bucureşti, gravitatea faptei fiind, prin urmare, una deosebită, care nu 

poate fi contrabalansată de lipsa antecedentelor penale, normală de altfel pentru orice 

cetăţean, mai ales la vârsta inculpatului, de educaţia sa şi de mediul din care provine, care pot 

fi considerate apte să îi ofere toate condiţiile pentru a cunoaşte consecinţele faptei sale şi 

pentru a nu fi nevoit să încalce legea din lipsa banilor, ori de împrejurarea că pe parcursul 

procesului acesta a fost corect sfătuit să adopte o atitudine responsabilă, să realizeze venituri 

licite sau să desfăşoare activităţi de voluntariat.  

Raportat la intervalul de timp în care inculpatul şi-a desfăşurat activitatea 

infracţională, la amploarea acesteia, la conştientizarea vădită de către inculpat a riscurilor la 

care se expunea, Curtea nu îşi însuşeşte argumentul avocatului ales al acestuia în sensul că 

perioada pe care a petrecut-o sub imperiul măsurilor preventive privative de libertate poate fi 

considerată suficientă pentru a considera că M.A. a înţeles semnificaţia şi gravitatea 

comportamentului său într-o asemenea măsură încât să nu mai fie nevoie spre îndreptarea sa 

de aplicarea unei pedepse corespunzătoare gravităţii faptei. De altfel, finalitatea pedepsei nu 

poate fi considerată ca fiind atinsă prin măsurile preventive, care au o finalitate reglementată 

distinct. 

Susţinerile inculpatului-apelant cu privire la regimul traficului de cannabis în alte state 

nu sunt apreciate de Curte ca fiind relevante, opţiunea legiuitorului penal român fiind clară şi 

stabilă, pericolul abstract al infracţiunii deducându-se lesne din limitele de pedeapsă fixate în 
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textul de incriminare. Pe de altă parte, nici nu s-ar putea susţine, în opinia Curţii, că ar exista 

la nivelul societăţii româneşti o dezbatere de proporţii şi de natură a capta interesul unui larg 

segment al publicului cu privire la necesitatea atenuării, cu atât mai puţin a eliminării 

incriminării traficului de cannabis, astfel încât inculpatul să fi avut această chestiune în vedere 

când a luat hotărârea infracţională.  

Modul în care au acţionat inculpaţii M. şi G. trădează lipsă de consideraţie faţă de 

sănătatea şi viitorul persoanelor cărora le-au alimentat sau le-au declanşat dependenţa pentru 

droguri de risc, perseverenţă în urmărirea scopului infracţional, ignorarea pentru o perioadă de 

mai multe luni a posibilelor consecinţe în planul situaţiei personale, astfel încât conduita pe 

care fiecare dintre ei susţine că a adoptat-o după depistarea sa poate fi considerată ca având 

legătură mai mult cu încercarea de a atenua consecinţele angajării răspunderii sale penale şi 

mai puţin cu o conştientizare efectivă a semnificaţiei faptelor sale. 

Pe de altă parte, solicitarea reprezentantului D.I.I.C.O.T. ca pedeapsa principală 

aplicată inculpatului M. să fie majorată este apreciată de Curte ca neîntemeiată, prima instanţă 

orientându-se spre un cuantum situat peste dublul minimului special redus cu o treime ca 

urmare a recunoaşterii învinuirii, cuantum al pedepsei închisorii pe care Curtea îl apreciază ca 

fiind îndestulător, raportat tocmai la împrejurarea că nu au fost avute în vedere antecedente 

penale, fiind vorba despre aplicarea pentru prima dată a unei pedepse privative de libertate, 

inculpatul este tânăr şi a avut o atitudine procesuală sinceră şi cooperantă, beneficiază de 

susţinere din partea familiei, iar în urma contactului nemijlocit cu acesta instanţa de apel 

consideră că a înţeles, măcar la acest moment, gravitatea consecinţelor faptelor sale, cel puţin 

în plan personal, astfel încât aplicarea unei pedepse principale mai aspre, mai apropiate de 

maximul special, ar fi în cazul său concret excesivă. 

Situaţia este similară şi în ceea ce îl priveşte pe inculpatul G.A., cu menţiunea că 

acesta nu a formulat apel şi este doar intimat în apelul formulat de D.I.I.C.O.T., care solicită şi 

în cazul său o pedeapsă principală majorată, pentru aceleaşi motive.  

Prima instanţă i-a aplicat inculpatului G.A. o pedeapsă principală de 2 ani şi 8 luni 

închisoare, sensibil redusă faţă de cea aplicată inculpatului M.. Şi în cazul său, prima instanţă 

a avut în vedere importanţa valorilor sociale lezate prin activitatea infracţională, gravitatea 

acesteia, efectele negative ale consumului de droguri în rândul persoanelor consumatoare, 

inclusiv minori, dar şi circumstanţele personale ale inculpatului. Curtea consideră că, deşi 

cantitatea de cannabis reţinută a fi fost deţinută în vederea comercializării de către G.A. a 

depăşit-o semnificativ pe cea avută în vedere în cazul lui M.A., nu se impune majorarea 

pedepsei principale din acest punct de vedere, întrucât o mare parte din drogurile deţinute şi 

comercializate de G.A. proveneau de la inculpatul M., pe de altă parte activitatea infracţională 

a inculpatului G. desfăşurându-se şi prin intermediul inculpatei A.A., care nu este vizată de 

apelul D.I.I.C.O.T.. De asemenea, Curtea are în vedere vârsta inculpatului, împrejurarea că 

acesta a probat că are resurse pentru a obţine surse de venit în mod licit, prin valorificarea 

talentului său ca artist plastic, precum şi lipsa oricăror date în sensul că ar mai fi fost implicat 

şi în alte activităţi infracţionale. 

Apelul D.I.I.C.O.T. este însă întemeiat, cu privire la inculpaţii M.A. şi G.A., sub 

aspectul modalităţii de individualizare a executării pedepselor principale aplicate acestor 

inculpaţi.  
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Astfel, cuantumul acestor pedepse denotă în mod vădit concluzia instanţei de fond că 

activitatea infracţională a fiecăruia a avut o gravitate sporită, aspect care rezultă de altfel şi 

din considerentele sentinţei apelate. Pe de altă parte, însă, art. 91 alin. 4 Cod penal impune 

obligaţia prezentării motivelor care au determinat suspendarea sub supraveghere a executării 

pedepsei, neputându-se considera, cum este adeseori cazul în practica instanţelor, că un 

infractor tânăr, aflat la prima condamnare, chiar pentru infracţiuni grave, cum sunt cele 

deduse judecăţii în cauza de faţă, trebuie să beneficieze de şansa de a învăţa din avertismentul 

unei astfel de soluţii înainte de a fi privat de libertate prin executarea efectivă a pedepsei 

închisorii în penitenciar.  

Curtea constată că, sub aspectul suspendării sub supraveghere a executării pedepselor 

principale aplicate celor doi inculpaţi, prima instanţă a avut în vedere, în cazul lui M.A., 

faptul că e la primul contact cu legea penală şi va înţelege că, dacă va reitera comportamentul 

infracţional, indiferent de valoarea socială lezată, reacţia statului va fi una dintre cele mai 

aspre, iar în cazul lui G.A. lucrările personale din care rezultă că are un caracter care poate fi 

îndreptat, o singură dată, fără executarea pedepsei în regim de detenţie, şi faptul că a 

conştientizat gravitatea faptei sale şi a înţeles că reacţia statului, în cazul reiterării oricărui tip 

de comportament infracţional, va fi una dintre cele mai aspre.  

Curtea nu consideră că instanţa de fond a explicat de o manieră suficientă 

împrejurările pe baza cărora şi-a format convingerea că inculpaţii au conştientizat gravitatea 

faptelor lor şi faptul că, în cazul comiterii unei noi infracţiuni, reacţia statului va fi severă, sub 

acest ultim aspect având probabil în vedere posibilitatea de a se dispune revocarea suspendării 

sub supraveghere a executării pedepsei în cazul comiterii unei noi infracţiuni.  

Dincolo de acest aspect însă, aceleaşi temeiuri care au fost avute în vedere de instanţa 

de fond în aprecierea gravităţii activităţii infracţionale a fiecăruia dintre aceşti doi inculpaţi, 

anume amploarea şi durata activităţii infracţionale, modul în care au acţionat în concret 

inculpaţii, precauţiile pe care şi le-au luat, importanţa şi gravitatea lezării valorilor sociale 

ocrotite, în ciuda eforturilor pe care le-au făcut cei doi inculpaţi, cu sprijinul avocaţilor aleşi, 

de a convinge instanţa că aceştia conştientizează în mod real semnificaţia faptelor lor şi 

executarea efectivă a pedepsei nu se impune raportat la resursele lor de a se îndrepta, justifică 

în aprecierea Curţii concluzia că atât M.A., cât şi G.A. au fost conştienţi de gravitatea 

hotărârii infracţionale şi de riscurile pe care aceasta le implica, au acceptat aceste riscuri în 

planul propriei libertăţi în considerarea câştigurilor materiale rapide şi substanţiale, au 

continuat să comită acte materiale pentru mai multe luni, nu s-au oprit din activitatea 

infracţională până la intervenţia organelor de poliţie ca urmare a depistării inculpatului U.V.. 

În aceste condiţii, Curtea consideră că dovezile depuse de aceştia, prin avocaţii aleşi, în sensul 

adoptării unei conduite responsabile şi prosociale, presupunând obţinerea de venituri din surse 

licite, privesc într-o proporţie covârşitoare perioada ulterioară începerii procesului penal, în ce 

priveşte perioada anterioară putându-se concluziona că traficul de droguri de risc constituia 

principala sau una dintre principalele preocupări pentru inculpaţii M. şi G., de asemenea 

reprezentând şi principala sursă de venituri, astfel încât Curtea nu consideră că în cauză s-a 

dovedit efectiv că în cazul acestor inculpaţi scopul pedepsei închisorii, în sensul îndreptării 

acestora, al corijării atitudinii faţă de modalităţile acceptabile de obţinere a banilor şi faţă de 

drepturile fundamentale ale unui număr nedeterminat de persoane, ar putea fi atins fără 

executarea efectivă a pedepselor principale.  
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Pe lângă lipsa unor date suficiente care să justifice presupunerea că această 

condamnare, prin ea însăşi ca sancţiune din partea autorităţii, precum şi prin perspectiva 

revocării unei suspendări sub supraveghere, ar putea fi suficientă pentru îndreptarea 

comportamentului inculpaţilor şi pentru preîntâmpinarea adoptării din nou a unei conduite 

infracţionale, instanţa de apel are în vedere şi necesitatea de a asigura atingerea scopului 

preventiv-educativ pe care pedeapsa trebuie să o joace pentru societate. Consumul de droguri 

de către tineri, inclusiv de către minorii care sunt aprovizionaţi în acest sens chiar în 

apropierea instituţiilor de învăţământ, precum şi traficul de droguri sau alte substanţe capabile 

să producă efecte psihoactive, desfăşurat de persoane de asemenea tinere, reprezintă 

fenomene legate cauzal şi care capătă o amploare tot mai îngrijorătoare, iar efectele asupra 

societăţii în ansamblul ei sunt la fel de nocive precum cele pe care folosirea acestor substanţe 

le are asupra consumatorilor priviţi individual. Traficul de droguri de risc, mai ales în cantităţi 

mari precum în prezenta cauză, inclusiv prin comercializarea către dealeri din alte oraşe decât 

capitala, determină o contagiune de proporţii la nivelul unui segment de populaţie vulnerabil 

şi totodată fundamental pentru binele şi viitorul societăţii, cel al tinerilor, insuficient de maturi 

pentru a conştientiza efectele grave şi de durată ale consumului acestor substanţe. Persoanele 

care procură şi comercializează astfel de cantităţi de droguri de risc nu sunt câtuşi de puţin 

interesate cine sunt consumatorii finali ai acestora, în ce fel sunt afectate destinele lor şi ale 

familiilor din care fac parte, iar soluţii nejustificat de clemente, precum cea adoptată în cauza 

de faţă, cu privire la individualizarea executării unor pedepse altfel corespunzător dozate, pot 

reprezenta o încurajare pentru alte persoane dispuse să adopte comportamente similare 

inculpaţilor din cauza de faţă. Curtea consideră că amploarea activităţii infracţionale probate 

în cazul inculpaţilor M.A. şi G.A. conturează suficient un potenţial infracţional de natură să 

dea de gândit, mai ales având în vedere vârstele lor, iar executarea acestor pedepse principale 

în regim de detenţie, cu alte cuvinte suportarea în întregime a rigorilor legii penale se impune 

şi pentru a constitui un semnal cu privire la interesul şi severitatea organelor judiciare în 

reprimarea traficului şi consumului de droguri. 

Cât priveşte solicitarea inculpatului-apelant M.A., formulată pentru prima dată prin 

motivele de apel, în sensul de a se dispune, odată cu redozarea pedepsei, anularea suspendării 

sub supraveghere a executării unei pedepse stabilite pentru o infracţiune concurentă ţinând de 

regimul circulaţiei pe drumurile publice, Curtea constată că această chestiune nu a format 

obiectul analizei instanţei de fond şi nu a fost măcar adusă la cunoştinţa acesteia de către 

inculpatul-apelant, împrejurare în care trebuie să ţină seama de Decizia nr. LXX/2007 

pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii, de actualitate şi 

obligatorie şi după modificarea legislaţiei penale din 2014, în sensul că instanţele de control 

judiciar nu pot dispune direct in căile de atac contopirea pedepsei aplicate pentru infracţiunea 

care a făcut obiectul judecăţii cu pedepse aplicate infracţiunilor concurente, pentru care exista 

o condamnare definitiva, in cazul in care contopirea nu a fost dispusa de către prima instanţă. 

Sub aspectul condamnării pronunţate în mod definitiv pentru o infracţiune concurentă, legea 

procesual penală prevede posibilitatea modificării pedepselor inclusiv în cazul concursului de 

infracţiuni. 

 

În ceea ce priveşte motivele de apel formulate de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial 

Iaşi în favoarea inculpatului U.V., Curtea constată că într-adevăr nici în considerentele, nici în 
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dispozitivul sentinţei apelate nu se regăseşte vreo menţiune din care să rezulte că prima 

instanţă ar fi ţinut cont de menţiunea expresă din rechizitoriu în sensul că acest inculpat 

beneficiază de dispoziţiile art. 15 din legea nr. 143/2000. Instanţa de apel nu are motive să 

considere, în lipsa vreunei menţiuni în acest sens în sentinţa apelată, că prima instanţă ar fi 

luat în calcul aplicarea dispoziţiei respective la individualizarea pedepsei şi ar fi omis să 

consemneze motivele pentru care a considerat că nu i-ar fi aplicabilă inculpatului. 

Potrivit dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 143/2000, persoana care a comis una dintre 

infracţiunile prevăzute la art. 2 - 9, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează 

identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni 

legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. 

Curtea consideră că specificul desfăşurării activităţii de urmărire penală şi conţinutul 

concret al cauzei de reducere a limitelor de pedeapsă justifică exprimarea concisă din 

cuprinsul rechizitoriului, fără detalierea aspectelor pe baza cărora procurorul a considerat că 

dispoziţia respectivă îi este aplicabilă inculpatului, astfel încât va admite apelul D.I.I.C.O.T. şi 

sub acest aspect, care nu a fost invocat de inculpatul-apelant U.V. în propriile motive de apel, 

şi va proceda la reindividualizarea pedepselor principale aplicate acestuia, pornind de la 

limitele de pedeapsă reduse succesiv ca urmare a aplicării procedurii recunoaşterii învinuirii şi 

a cauzei speciale de reducere a limitelor de pedeapsă, făcând aplicarea art. 79 alin. 1 Cod 

penal, ţinând cont de împrejurarea că prima instanţă a stabilit pentru acest inculpat pedepse la 

nivelul, respectiv orientat spre nivelul minimelor speciale pe care le-a luat în considerare, prin 

urmare Curtea urmând a stabili cuantumul pedepsei principale pentru trafic de droguri de risc 

la minimul special rezultat în urma aplicării cumulate a cauzelor de reducere a pedepsei, de 8 

luni închisoare, iar pentru deţinerea de droguri de risc spre consum propriu va stabili o 

pedeapsă de o lună şi 15 zile închisoare. 

În ce priveşte motivele de apel formulate de inculpatul U.V., Curtea constată că pe 

contractul de închiriere depus la dosarul cauzei la ultimul termen de judecată de avocatul ales 

al acestuia, având ca obiect închirierea unui imobil în mun. Iaşi pentru o perioadă minimă de 

un an de către inculpatul U., nu este menţionată data încheierii contractului. Cu toate acestea, 

Curtea va ţine cont de contractul de studii universitare din 27.09.2018 încheiat de inculpatul-

apelant U.V. cu Universitatea Alexandru Ioan-Cuza Iaşi, pentru studii universitare de licenţă, 

precum şi de contractul individual de muncă încheiat de inculpatul-apelant cu angajatorul SC 

XXXXX SRL la 17.05.2018, cu sediul în mun. Iaşi, pe durată nedeterminată, apreciind că are 

la dispoziţie suficiente date în sensul că, cel puţin pentru următorul interval de timp, U.V. va 

urma studii şi va lucra în mun. Iaşi, putându-se presupune în mod rezonabil că aici îşi va avea 

şi locuinţa efectivă, impunându-se prin urmare admiterea apelului său, stabilirea Serviciului 

de Probaţiune Iaşi pentru supravegherea sa pe durata termenului de supraveghere impus de 

prima instanţă şi desemnarea unor instituţii din mun. Iaşi pentru efectuarea muncii în folosul 

comunităţii la care a fost obligat. 

 

Analizând dispoziţiile de confiscare specială din cuprinsul sentinţei apelate, Curtea a 

constatat că, în cazul inculpaţilor G.A., M.A., U.V. şi M.O.C. prima instanţă, dispunând 

confiscarea unor cantităţi de cannabis, a unor bunuri dispozitive folosite la săvârşirea faptelor 

de trafic de droguri de risc şi a unor sume de bani obţinute ca urmare a săvârşirii faptelor 

reţinute, a indicat în mod greşit ca temei în drept art. 112 alin. 1 lit. a, b, f, în condiţiile în care 



130 

 

nu se poate vorbi de bunuri produse prin săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală, ci de 

bunuri care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la comiterea faptelor 

prevăzute de legea penală. Prin urmare, Curtea apreciază că se impune modificarea 

temeiului de drept al dispoziţiilor privind confiscarea specială cu privire la inculpaţii 

M.A., G.A., U.V. şi M.O.-C., în sensul că acesta este reprezentat de dispoziţiile art. 16 alin. 2 

din Legea nr. 143/2000 raportate la art. 112 alin. 1 lit. b, e, f Cod penal. 

 

Cât priveşte ultimul motiv de apel formulat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi, 

ţinând de omisiunea instanţei de fond de a confisca anumite bunuri de la martorul B.A.C., 

instanţa de apel apreciază că acesta este fondat doar în parte, şi anume sub aspectul cantităţii 

de 2,50 g cannabis predate de acest martor, cantitate pe care o avea potrivit propriilor susţineri 

de la inculpatul G.A., cantitate cu privire la care se impune confiscarea specială, fiind vorba 

despre un bun a cărui deţinere este interzisă de lege. În ce priveşte celelalte obiecte, chiar în 

măsura în care inculpatul G. şi-a însuşit situaţia de fapt expusă în rechizitoriu şi s-ar considera 

că în acest mod ar fi admis că i-ar fi pus la dispoziţie aceste bunuri martorului B., instanţa de 

apel apreciază că nu a fost dovedită destinaţia univocă a bunurilor respective – pipă, narghilea 

şi cutie metalică – în direcţia deţinerii sau consumului de cannabis. 

Prin urmare, în temeiul dispoziţiilor art. 112 alin. 1 lit. f Cod penal, curtea va dispune 

confiscarea specială a cantităţii de 2,50 g cannabis predate de martorul B.A.C., aflată în 

Camera de corpuri delicte din cadrul I.G.P.R. conform dovezii seria H nr. 0217029. În temeiul 

dispoziţiilor art. 404 alin. 1 lit. f Cod procedură penală Curtea va dispune restituirea, către 

martorul B.A.C., a celorlalte bunuri ridicate de la acesta, anume un dispozitiv tip narghilea, un 

dispozitiv tip pipă şi o cutie, bunuri aflate în Camera de corpuri delicte din cadrul I.G.P.R. 

conform dovezii seria H nr. 0217029. 

Pentru considerentele expuse anterior, în baza disp. art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedura 

penală Curtea va admite apelul formulat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi în privinţa 

inculpaţilor M.A., G.A. şi U.V., de asemenea va admite apelul formulat de inculpatul-apelant 

U.V. împotriva sentinţei penale nr. 797/25.07.2018 a Tribunalului Iaşi, pronunţată în dosarul 

cu numărul de mai sus, sentinţă pe care o va desfiinţa parţial. 

În rejudecare, Curtea va înlătura din dispozitivul sentinţei atacate dispoziţiile privind 

suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor principale aplicate inculpaţilor M.A. şi 

G.A., aceşti inculpaţi urmând a executa pedepsele principale stabilite prin sentinţa atacată în 

regim de detenţie. 

Curtea va constata că, potrivit dispoziţiilor art. 241 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, 

măsura preventivă a controlului judiciar dispusă cu privire la inculpatul G.A. încetează de 

drept la data pronunţării prezentei decizii. 

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul U.V., Curtea va descontopi pedeapsa principală 

rezultantă de un an şi 5 luni închisoare, la care se adaugă pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pentru o perioadă de 2 ani şi 

pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod 

penal, stabilită pentru inculpatul U.V. prin sentinţa atacată pentru concursul de infracţiuni, 

prin înlăturarea sporului de o lună închisoare, în pedepsele componente, pe care le va repune 

în individualitatea lor, după cum urmează: pedeapsa principală de 1(un) an şi 4(patru)luni 

închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „trafic de droguri de risc”, faptă prev. de art. 2 
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alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, la care 

adaugă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. 

a si b, în condiţiile prev. de art.68 alin.1 lit. b Cod penal pe o durată de 2 ani şi pedeapsa 

accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a si b, pe durata si în 

condiţiile art.65 alin.3 Cod penal; pedeapsa principală de 3(trei) luni închisoare, pentru 

săvârşirea infracţiunii de „deţinere, fără drept, de droguri de risc, în vederea consumului 

propriu”, faptă prev. de art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod 

procedură penală, la care adaugă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor 

prev. de art.66 alin.1 lit. a si b, în condiţiile prev. de art.68 alin.1 lit. b Cod penal pe o durată 

de 1 an şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a si 

b, pe durata si în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. 

Curtea va reduce cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului U.V. pentru 

săvârşirea infracţiunii de „trafic de droguri de risc”, faptă prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 

143/2000, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a art. 15 din Legea nr. 

143/2000 şi a art. 79 alin. 1 Cod penal, de la un an şi 4 luni închisoare la 8 luni închisoare. De 

asemenea, Curtea va reduce cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului U.V. pentru 

săvârşirea infracţiunii de „deţinere, fără drept, de droguri de risc, în vederea consumului 

propriu”, faptă prev. de art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod 

procedură penală, a art. 15 din Legea nr. 143/2000 şi a art. 79 alin. 1 Cod penal, de la 3 luni 

închisoare la o lună şi 15 zile închisoare. 

În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, Curtea îi va aplica inculpatului U.V. pedeapsa 

principală cea mai grea, de 8 luni închisoare, la care va adăuga un spor de 15 zile închisoare, 

pedeapsa principală pentru concursul de infracţiuni fiind de 8 luni şi 15 zile închisoare.  

În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal Curtea îi va aplica inculpatului U.V., pentru 

concursul de infracţiuni, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 

alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pentru o perioadă de 2 ani. 

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, Curtea îi va 

aplica inculpatului U.V., pentru concursul de infracţiuni, pedeapsa accesorie a interzicerii 

exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal. 

Curtea va dispune ca supravegherea inculpatului U.V. pe durata suspendării executării 

pedepsei principale stabilite prin sentinţa atacată să fie efectuată de Serviciul de Probaţiune 

Iaşi, iar obligaţia impusă inculpatului U.V. prin sentinţa atacată, de a presta muncă 

neremunerată în folosul comunităţii, să fie executată în cadrul unei instituţii din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Iaşi sau în cadrul Tribunalului Iaşi, la alegerea consilierului 

de probaţiune. 

În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare 

aferente judecării apelurilor formulate de D.I.I.C.O.T. şi de inculpatul-apelant U.V. urmează a 

rămâne în sarcina statului. 

Curtea va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, care nu contravin prezentei 

decizii. 

Curtea va lua act de retragerea apelului formulat de inculpatul-apelant M.O.C. 

împotriva sentinţei penale nr. 797/25.07.2018 a Tribunalului Iaşi. 
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În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, Curtea îl va obliga pe 

inculpatul-apelant M.O.C. să achite statului, cu titlul de cheltuieli judiciare aferente judecării 

apelului formulat de acesta şi pe care inculpatul şi l-a retras, suma de 100 de lei. 

Curtea va respinge, ca nefondat, apelul formulat de inculpatul-apelant M.A. împotriva 

sentinţei penale nr. 797/25.07.2018 a Tribunalului Iaşi. 

În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, Curtea îl va obliga pe 

inculpatul-apelant M.A. să achite statului, cu titlul de cheltuieli judiciare aferente judecării 

apelului formulat de acesta, suma de 200 de lei. 

6. Deţinere de droguri pentru consum propriu. Renunțarea la aplicarea pedepsei - 

condiții  

Cuprins pe materii: Drept penal, deţinere de droguri de mare risc, pentru consum propriu 

Indice alfabetic: renunțarea la aplicarea pedepsei 

Temei de drept: art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, art. 80 Cod penal 

 

Curtea consideră că argumentele instanţei de fond sunt valabile şi exprimă 

o analiză în profunzime a consecinţelor pe care diversele modalităţi de 

individualizare a executării pedepsei prevăzute de legislaţia penală română le pot 

avea asupra persoanei, inclusiv pe termen lung şi în primul rând sub aspectul 

funcţiei fundamentale a pedepsei, aceea de reeducare. Având în vedere atitudinea 

inculpatei pe parcursul procesului după ce a părăsit teritoriul României, Curtea 

apreciază ca fiind justificată presupunerea că, odată stabilită o pedeapsă pentru 

aceasta, cu impunerea unor anumite obligaţii prevăzute de lege, să se ajungă la 

revocarea unei forme alternative de individualizare a executării pedepsei şi la 

emiterea unui mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele inculpatei. 

Raportat la gravitatea concretă redusă a faptei şi la lipsa unor date suficiente în 

sensul că inculpata intimată ar avea un comportament antisocial în general, 

ţinând cont şi de lipsa unor date în sensul unor legături ale acestei persoane cu 

statul român, în mod corect judecătorul de la prima instanţă a considerat că 

executarea în detenţie a unei pedepse nu ar fi de natură să servească la 

reeducarea inculpatei, ci ar putea avea chiar un efect contrar. 

 

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

752/06.11.2018  

Prin sentinţa penală nr. 59/4.04.2018 pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosarul cu nr. 

1347/89/2016, s-au dispus următoarele: 

„În temeiul art. 396 alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 80 Cod penal, renunţă 

la aplicarea pedepsei faţă de inculpata B.S., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere de 

droguri de mare risc, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 

143/2000. 

Potrivit art. 404 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 81 Cod penal aplică inculpatei un 

avertisment. 

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d Cod procedură penală raportat la art. 112 alin. 1 lit. b, f 
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Cod penal coroborat cu art. 16 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, dispune confiscarea de la 

inculpată în folosul statului a următoarelor bunuri:  cantitatea de 0,84 grame metamfetamine 

rămasă după efectuarea analizei fizico-chimice (proba 1); un recipient de sticlă în care s-a 

evidenţiat substanţa metamfetamine (proba nr. 2); un tub de sticlă în care s-a pus în evidenţă 

metamfetamine (proba 3). 

Potrivit art. 17 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, drogurile ridicate în vederea confiscării 

se distrug potrivit art. 574 lit. d) din Codul de procedură penală. Păstrarea de contraprobe este 

obligatorie. 

În temeiul art. 272 Cod procedură penală şi art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, 

obligă inculpata la plata către stat a sumei de 1.800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.  

Potrivit art. 274 alin. 1 şi art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile apărătorului 

desemnat din oficiu (av. P.I., delegaţii nr. 571/07.07.2016 și nr. 967/29.11.2017), în cuantum 

total de 520 lei, rămân în sarcina statului şi urmează a fi avansate din fondurile Ministerului 

Justiţiei.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

„Deliberând în cauza de faţă constată următoarele: 

Pe rolul Tribunalului Vaslui, s-a înregistrat la data de 01.07.2016 dosarul cu nr. 

1347/89/2016 în care inculpata B.S. a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de 

deţinere de droguri de mare risc, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea 

nr. 143/2000. 

În actul de sesizare a instanţei, rechizitoriul nr. 78/D/P/2016 al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizata şi Terorism - Biroul Teritorial Vaslui, s-au reţinut următoarele:  

În data de 30.05.2016, organele de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Vaslui, 

împreună cu un echipaj de poliţie din cadrul Serviciului Rutier Vaslui - Biroul D.E.N. Bârlad, 

urmare a obţinerii unor informaţii potrivit cărora din direcţia Vaslui se îndreaptă către 

Bucureşti două autoturisme ai căror pasageri deţin droguri de risc, au procedat la oprirea în 

trafic pentru verificări, pe raza mun. Bârlad, a două autoturisme, marca BMW cu nr. de 

înmatriculare XXXXX respectiv VW Tuareg, cu nr. de înmatriculare XXXXX. 

Procedându-se la legitimarea conducătorilor auto şi a pasagerilor, s-a constatat că 

autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare XXXXX, era condus de cetăţeanul englez 

Y.M.S., care se afla împreună cu martorul C.A.I.. De asemenea, autoturismul marca VW 

Tuareg, cu nr. de înmatriculare XXXXX, era condus de cetăţeanul albanez L.A., care era 

împreună cu martora C.R.R. şi inculpata B.S.. În cel din urmă autoturism a fost găsită o 

poşetă, aparţinând inculpatei B.S., precum şi bagajele acesteia, în poşetă, respectiv în 

portmoneu, fiind găsit un plic transparent, autosigilant, conţinând o substanţă solidă ce 

prezenta suspiciuni de a constitui drog de mare risc. De asemenea, în bagajele inculpatei au 

fost găsite: un recipient de sticlă, de aproximativ 30ml, prevăzut cu un orificiu în zona laterală 

şi având un tub de plastic de culoare roz şi capac, prevăzut cu două tuburi care fac legătura 

dinspre interior spre exteriorul recipientului, precum şi un tub de sticlă lărgit la unul dintre 

capete, sub formă de pâlnie, prevăzut de asemenea cu un tub de plastic. 

Fiind întrebată cu privire la substanţa găsită asupra sa, precum şi cu privire la obiectele 

anterior descrise, inculpata a recunoscut faptul că în plicul transparent autosigilant se află 

droguri, despre care a afirmat că le-ar fi procurat din Bucureşti, de la o persoană necunoscută. 

De asemenea, inculpata a recunoscut faptul că recipientele din sticlă sunt folosite la 

prepararea şi consumul drogurilor. 

Prin ordonanţa procurorului din data de 31.05.2016 s-a dispus efectuarea unei 

constatări tehnico ştiinţifice chimică pentru a lămuri natura substanţei găsite asupra inculpatei. 

Conform raportului de constatare tehnico-ştiinfică cu nr. 283.697 din data de 

31.05.2016, substanţa supusă analizei şi ridicată de la inculpată constituie 1,33 gr 
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Metamfetamine, aceeaşi substanţă fiind relevată şi în recipientul de sticlă, precum şi în tubul 

de sticlă, obiecte găsite în bagajul inculpatei. 

Substanţa metamfetamine face parte din tabelul anexă nr. II din Legea 143/2000 

privind combaterea, prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri, constituind drog de 

mare risc. 

Fiind audiată, inculpata a recunoscut că este consumatoare de metamfetamine, 

cunoscută în mediu sub denumirea ICE, drog ce îi provoacă dispariţia stărilor de stres, având 

totodată efect energizant. Inculpata a afirmat că drogurile găsite asupra sa îi aparţin, fiind 

pentru consum propriu, declarând de asemenea că le-a procurat din Bucureşti, de la o 

persoană necunoscută, contra sumei de 100 euro. 

Declaraţia inculpatei se coroborează cu declaraţia martorului L.A., prietenul 

inculpatei, care a confirmat faptul că ştie că este consumatoare de droguri, precum şi cu 

rezultatele buletinului de analiză toxicologică, cu nr. 821/T/Ol.06.2016 privind pe inculpată, 

din care rezultă că a fost depistată pozitiv la consumul de MET (Metamfetamine). 

Pentru susţinerea situaţiei de fapt, au fost indicate prin rechizitoriu ca mijloace 

de probă următoarele: Ordonanţă de începere a urmăririi penale, Ordonanţă de efectuare în 

continuare a urmăririi penale faţă de suspecta B.S., Ordonanţă de punere în mişcare a 

urmăririi penale, Ordonanţă de delegare 30.05.2016, Referat cu propunere de declinare a 

competenţei, Proces verbal de constare a infracţiunii flagrante, Ordonanţă de efectuare a unei 

constatări tehnico-ştiinţifice, Raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 283697 din 

30.05.2016, Ordonanţă de efectuare a unei constatări medico-legale, Buletin de analiză 

toxicologică, Proces verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect, declaraţie suspectă 

B.S., Proces verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de inculpat, declaraţie inculpată B.S., 

declaraţiile martorilor Y.M.S.,  L.A., C.R.R., C.A.I., Ordonanţă delegare 15.06.2016, Adresă 

DGA-SJA Vaslui, Opis cu activităţile desfăşurate conform ordonanţei de delegare, Adresă 

către I.G.P.F.C.C.C. Galaţi, Adresă răspuns I.G.P.F.C.C.C. Galaţi, Cazier judiciar B.S., Copii 

acte identitate B.S., C.A.I., C.R.R., L.A., Y.M.S.. 

În cursul judecăţii, inculpata nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu s-a prevalat de 

dispoziţiile art. 375 din Codul de procedură penală privind procedura în cazul recunoaşterii 

învinuirii. Prin adresa înaintată prin email, inculpata a recunoscut faptele reţinute în sarcina sa 

prin actul de sesizare a instanţei. A fost audiat martorul C.A.I. şi s-a constatat imposibilitatea 

audierii martorei C.R.R.. 

În baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii, 

instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: 

După cum rezultă din procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (filele 8-9 

dosar u.p.), în data de 30.05.2016, organele de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Vaslui, 

împreună cu un echipaj de poliţie din cadrul Serviciului Rutier Vaslui - Biroul D.E.N. Bârlad, 

urmare a obţinerii unor informaţii potrivit cărora din direcţia Vaslui se îndreaptă către 

Bucureşti două autoturisme ai căror pasageri deţin droguri de risc, au procedat la oprirea în 

trafic pentru verificări, pe raza mun. Bârlad, a două autoturisme, marca BMW cu nr. de 

înmatriculare XXXXX respectiv VW Tuareg, cu nr. de înmatriculare XXXXX. 

Procedându-se la legitimarea conducătorilor auto şi a pasagerilor, s-a constatat că 

autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare XXXXX, era condus de cetăţeanul englez 

Y.M.S., care se afla împreună cu martorul C.A.I.. De asemenea, autoturismul marca VW 

Tuareg, cu nr. de înmatriculare XXXXX, era condus de cetăţeanul albanez L.A., care era 

împreună cu martora C.R.R. şi inculpata B.S.. În cel din urmă autoturism a fost găsită o 

poşetă, aparţinând inculpatei B.S., precum şi bagajele acesteia, în poşetă, respectiv în 

portmoneu, fiind găsit un plic transparent, autosigilant, conţinând o substanţă solidă ce 

prezenta suspiciuni de a constitui drog de mare risc. De asemenea, în bagajele inculpatei au 

fost găsite: un recipient de sticlă, de aproximativ 30ml, prevăzut cu un orificiu în zona laterală 
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şi având un tub de plastic de culoare roz şi capac, prevăzut cu două tuburi care fac legătura 

dinspre interior spre exteriorul recipientului, precum şi un tub de sticlă lărgit la unul dintre 

capete, sub formă de pâlnie, prevăzut de asemenea cu un tub de plastic. 

Fiind întrebată cu privire la substanţa găsită asupra sa, precum şi cu privire la obiectele 

anterior descrise, inculpata a recunoscut faptul că în plicul transparent autosigilant se află 

droguri, despre care a afirmat că le-ar fi procurat din Bucureşti, de la o persoană necunoscută. 

De asemenea, inculpata a recunoscut faptul că recipientele din sticlă sunt folosite la 

prepararea şi consumul drogurilor. 

Conform raportului de constatare tehnico-ştiinfică cu nr. 283.697 din data de 

31.05.2016 (filele 13-19 dosar u.p.), substanţa supusă analizei şi ridicată de la inculpată 

constituie 1,33 gr Metamfetamine, aceeaşi substanţă fiind relevată şi în recipientul de sticlă, 

precum şi în tubul de sticlă, obiecte găsite în bagajul inculpatei. După efectuarea analizei au 

rămas 84 grame de substanţă. 

Substanţa metamfetamine face parte din tabelul anexă nr. II din Legea 143/2000 

privind combaterea, prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri, constituind drog de 

mare risc. 

Conform buletinului de analiză toxicologică nr. 821/T/01.06.2016, privind pe 

inculpată, aceasta a fost depistată pozitiv la consumul de MET (Metamfetamine). 

Fiind audiată (filele 26-28 dosar u.p.), inculpata a confirmat cele reţinute în procesul-

verbal de investigaţii. Aceasta a recunoscut că este consumatoare de metamfetamine, 

cunoscută în mediu sub denumirea ICE, drog ce îi provoacă dispariţia stărilor de stres, având 

totodată efect energizant. Inculpata a afirmat că drogurile găsite asupra sa îi aparţin, fiind 

pentru consum propriu, declarând de asemenea că le-a procurat din Bucureşti, de la o 

persoană necunoscută, contra sumei de 100 euro. 

Declaraţia inculpatei se coroborează cu declaraţia martorului Y.M.S. (34-35 dosar 

u.p.), precum şi cu declaraţiile martorului  L.A. - prietenul inculpatei (filele 39-43 dosar u.p.), 

martorei C.R.R. (filele 44-47 dosar u.p.), martori audiaţi în cursul urmăririi penale şi care au 

confirmat modalitatea de desfăşurare a evenimentelor în sensul celor prezentate în procesul-

verbal de constatare a infracţiunii flagrante. Acesta din urmă a mai declarat că ştie că 

inculpata este consumatoare de droguri. 

Situaţia de fapt este confirmată şi de martorul C.A.I., care a fost reaudiat în faţa 

instanţei, declarând în esenţă aceleaşi aspecte ca la urmărire penală: la data de 30.05.2016,  un 

echipaj de poliţie a oprit  două autoturisme, marca BMW, respectiv VW Tuareg. În 

autoturisme se aflau martorul, numitul Tony, iar în cealaltă maşină inculpata împreună cu 

prietenul ei. Întrucât în vehicule nu s-a găsit nimic, s-a procedat la percheziţia corporală, iar 

asupra inculpatei s-a găsit o cantitate mică de praf. Martorul a mai declarat că inculpata le-a 

spus că este dependentă de aşa ceva şi are prescripţie de la medic. 

Probele administrate în cauză se coroborează, conducând, dincolo de orice dubiu, la 

concluzia existenţei faptei şi a comiterii acesteia de către inculpată cu vinovăţia cerută de 

lege. 

În drept, potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cultivarea, producerea, 

fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea 

de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amendă. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, dacă faptele prevăzute la alin. (1) 

privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 

Fapta inculpatei B.S., care, la data de 30.05.2016 aflată în tranzit pe raza jud. Vaslui, a 

fost depistată pe raza mun. Bârlad, deţinând asupra sa (în poşetă) cantitatea de 1,33 gr 

metamfetamine, ambalate într-un plic transparent autosigilant, precum şi un tub de prizat şi un 

dispozitiv pentru inhalat, care conţineau urme de metamfetamine, substanţă care constituie 

drog de mare risc, conform tabelului anexă nr. II din Legea 143/2000, modificată şi 
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completată, întruneşte elementele constitutive ale infracțiunii de deţinere de droguri de mare 

risc, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000. 

În ceea ce privește latura obiectivă a infracțiunii, elementul material al infracțiunii este 

întrunit constând în deţinerea la data de 30.05.2016 de droguri de mare risc, respectiv 1,33 gr 

metamfetamine, ambalate într-un plic transparent autosigilant, precum şi un tub de prizat şi un 

dispozitiv pentru inhalat, care conţineau urme de metamfetamine, substanţă care constituie 

drog de mare risc, conform tabelului anexă nr. II din Legea 143/2000, modificată şi 

completată. 

Urmarea imediată a infracțiunii constă într-o stare de pericol. Existența raportului de 

cauzalitate între fapta comisă și urmarea socialmente periculoasă rezultă din însăşi săvârşirea 

faptei.  

În ceea ce privește latura subiectivă, inculpata a avut reprezentarea faptului că prin 

deţinerea drogurilor în vederea consumului încalcă dispoziţii legale de natură penală, formă 

de vinovăție prevăzută în 16 alin. 3 lit. a Cod penal întrucât rezultatul faptei a fost prevăzut și 

urmărit de acesta, intenția fiind calificată prin scop.  

 

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată că infracţiunea 

dedusă judecăţii prezintă în concret o gravitate redusă, având în vedere natura şi întinderea 

urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi 

scopul urmărit, cantitatea mică de droguri găsite asupra inculpatei, şi apreciază că în raport de 

persoana inculpatei, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, precum şi de 

posibilităţile sale de îndreptare, aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza 

consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei acesteia.  

Cu privire la persoana inculpatei, din fişa de cazier judiciar aflată la dosarul de 

urmărire penală rezultă că aceasta nu este cunoscută cu antecedente penale, cu privire la 

aceasta nu s-a mai dispus renunţarea la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei 

comiterii infracţiunii pentru care este judecată. Inculpata nu s-a sustras de la urmărire penală 

ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului, ci a cooperat cu organele judiciare, 

recunoscând încă de la bun început săvârşirea faptei, iar maximul special prevăzut de lege 

pentru infracţiunea dedusă judecăţii este de 3 ani închisoare, valoare inferioară celei prevăzute 

de art. 80 alin. (2) lit. d) Cod penal.   

Deşi inculpata nu s-a prezentat în faţa instanţei, această atitudine nu poate fi percepută 

ca o sustragere de la judecată şi nici ca o încercare de zădărnicire a aflării adevărului întrucât 

aceasta a recunoscut faptele şi a cooperat cu organele de urmărire penală. 

Instanţa reţine că inculpata s-a aflat cel mai probabil pentru prima oară pe teritoriul 

ţării având în vedere că potrivit adresei nr. 874.227/16.06.2016 (fila 55 dosar u.p.) nu 

figurează cu intrări/ieşiri în/din România în perioada 16.06.2011-16.06.2016. Acest aspect 

reflectă lipsa unor legături specifice cu statul român, ceea ce înseamnă că perspectiva de 

îndreptare este una redusă în ipoteza executării unei pedepse cu închisoarea întrucât ar avea 

loc o excludere din societate, cu posibile repercusiuni mai grave asupra persoanei. Pe de altă 

parte, din adresa înaintată la dosar de către inculpată rezultă în mod cert că nu are un nivel 

ridicat de cunoaştere a limbii engleze şi este greu de crezut că a înţeles consecinţele juridice 

posibile reglementate de legea română în cazul neexprimării acordului pentru prestarea unei 

munci neremunerate în folosul comunităţii.    

Având în vedere circumstanțele personale și reale reținute, efectele unei eventuale 

condamnări cu executarea efectivă a pedepsei, în cauză neexistând un acord de prestare a unei 

munci neremunerate în folosul comunităţii, i s-ar îngreuna excesiv situaţia inculpatei, care 

locuieşte în străinătate, fiind cetăţean britanic. Aceasta a adoptat o atitudine de cooperare cu 

organele judiciare, astfel că Tribunalul apreciază că scopul constând în prevenirea săvârșirii 

de noi infracțiuni  poate fi atins fără aplicarea sau stabilirea unei pedepse.” 
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Împotriva sentinţei penale nr. 59/4.04.2018 a Tribunalului Vaslui a formulat 

apel, cu respectarea termenului legal, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie – D.I.I.C.O.T. – B.T. Vaslui, invocând următoarele: 

„Apreciem această sentinţă ca fiind nelegală si netemeinică din următoarele motive : 

Considerăm că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 80 din Codul penal 

pentru a se putea dispune renunţarea la aplicarea pedepsei. 

Din acest articol rezultă că renunţarea la aplicarea pedepsei se poate dispune avându-

se în vedere gravitatea redusă a infracţiunii săvârşite dar şi persoana infractorului şi conduita 

acestuia. 

In cazul prezentului dosar inculpata B.S. a fost depistată la data de 30.05.2016, pe raza 

municipiului Bârlad, având asupra sa cantitatea de 1,33 grame metamfetamine, un tub de 

prizat şi un dispozitiv pentru inhalat care conţineau urme de metamfetamine. 

Inculpata a fost audiată la data de 31.05.2016 când a recunoscut săvârşirea infracţiunii 

declarând, în esenţă, că drogurile erau pentru consum propriu şi au fost cumpărate de la o 

persoană necunoscută. După întocmirea rechizitoriului şi înaintarea dosarului către Tribunalul 

Vaslui inculpata B.S. nu s-a prezentat la instanţă. 

Din actele dosarului rezultă astfel că inculpata s-a sustras de la judecată, iar conform 

art. 80 al. 2 lit. c din Codul de procedură penală într-o astfel de situaţie nu se poate dispune 

renunţarea la aplicarea pedepsei. 

Pe de altă parte considerăm că deţinerea a 1,33 grame de metamfetamine pentru 

consum propriu nu poate fi apreciată ca având o gravitate redusă, având în vedere că 

metamfetamine este un drog de mare risc. 

Faţă de toate aceste considerente, în baza art. 421 pc. 2 lit. a din Codul de procedură 

penală, solicităm să admiteţi apelul aşa cum a fost formulat, să desfiinţaţi hotărârea pronunţată 

şi să dispuneţi condamnarea inculpatei B.S. la o pedeapsă legală şi temeinică.” 

 

Examinând sentința apelată sub toate aspectele de fapt și de drept, în limitele 

determinate de calitatea procesuală a apelantului, atât prin prisma motivelor invocate dar şi 

din oficiu, în raport de prevederile art. 417 alin. 2 Cod procedură penală Curtea constată 

următoarele: 

 

Judecata în primă instanță s-a desfășurat cu respectarea tuturor normelor de procedură 

penală incidente în cauză, iar soluţia dispusă cu privire la latura penală a fost dată în deplină 

consonanță cu materialul probator administrat și cu respectarea dispoziţiilor de drept material 

și procesual incidente în speță, Curtea neidentificând elemente de nelegalitate sau de 

netemeinicie. 

Prima instanţă a procedat în mod temeinic, echitabil şi imparţial la analiza, 

interpretarea şi evaluarea tuturor mijloacelor de probă, inclusiv din perspectiva susţinerilor şi 

inculpatei din faza iniţială a cercetărilor, precum şi la explicarea problemelor de drept 

invocate, într-o manieră convingătoare, susceptibilă a înlătura orice dubiu cu privire la 

existenţa faptei, la comiterea acesteia de către inculpată şi la vinovăţia acesteia.  

În condiţiile în care inculpata, cetăţean britanic, nu s-a prezentat în faţa instanţei, 

prima instanţă a procedat la efectuarea cercetării judecătoreşti, în cadrul căreia a fost audiat 

martorul C.A.I. şi a fost citată martora C.R.R., constatându-se imposibilitatea audierii 

acesteia. 

În etapa deliberării, judecătorul fondului a realizat o analiză și o evaluare judicioasă și 

completă a întregului material probator strâns în cursul urmăririi penale, pe baza căruia a 

reținut o situație de fapt corectă, conformă cu realitatea obiectiva ce rezultă din probatoriul 

administrat.  
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În considerentele sentinței penale supuse prezentei analize sunt prezentate, într-o 

manieră dezvoltată, argumentele care au stat la baza soluției, fiind explicitate condiţiile de 

tipicitate ale infracţiunii, atât în ce priveşte elementul material al faptei şi celelalte 

componente ale laturii obiective, cât şi vinovăţia, sub forma intenției, reținută în sarcina 

inculpatei.  

Prima instanță a ajuns în mod corect la concluzia îndeplinirii condițiilor legale pentru 

a se reţine că există fapta de deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, că această 

faptă constituie infracțiune, fiind incriminată de art. 4 alin. 1 din legea nr. 143/2000 și că a 

fost săvârșită de inculpată cu vinovăţia cerută de lege. Toate aceste condiții au rezultat dincolo 

de orice îndoială din probele administrate în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii, 

instanţa realizând în cuprinsul sentinţei atacate o analiză efectivă a elementelor probatoriului, 

argumentele sale fiind însuşite de instanţa de control judiciar. 

Raportat la motivele de apel indicate de procurorul din cadrul D.I.I.C.O.T., Curtea 

constată că în cuprinsul sentinţei apelate prima instanţă a expus argumentele pentru care a 

considerat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a se dispune renunţarea la 

aplicarea pedepsei, punând accentul pe cantitatea mică de droguri găsită asupra inculpatei, pe 

lipsa unor date privind eventuale antecedente penale şi pe posibilităţile ei de îndreptare. 

Curtea constată că, raportat la datele concrete ale cauzei, cu precădere la cantitatea mică de 

droguri pe care s-a reţinut şi s-a stabilit că ar fi deţinut-o inculpata, precum şi la situaţia 

acesteia, cetăţean britanic cu privire la care nu există date că ar mai urma să intre pe teritoriul 

României, fără antecedente penale care să rezulte din datele avute la dispoziţie de instanţele 

române, în cazul său aplicarea sau fie şi doar stabilirea unei pedepse ar fi inoportună, în sensul 

avut în vedere de dispoziţiile art. 80 Cod penal.  

În cuprinsul motivelor de apel procurorul a pus accentul însă pe neîndeplinirea 

condiţiei referitoare la conduita procesuală a inculpatei B., în sensul că din actele dosarului ar 

reieşi că aceasta s-a sustras de la judecată. Curtea constată că şi acest aspect a fost analizat în 

mod corespunzător de judecătorul fondului cauzei în sentinţa atacată, acesta reţinând că 

inculpata s-a aflat, cel mai probabil, pentru prima dată pe teritoriul României, nu are legături 

cu statul român, iar executarea efectivă a unei pedepse ar putea avea ca efect excluderea ei din 

societate şi perspective reduse de a sigura îndreptarea persoanei, neavând un nivel ridicat de 

cunoaştere a limbii engleze şi nefiind cert că a înţeles consecinţele neexprimării acordului 

pentru a presta muncă în folosul comunităţii. Instanţa de fond a mai reţinut că atitudinea 

acestei inculpate de a nu se prezenta în faţa instanţei nu poate fi percepută ca o sustragere de 

la judecată şi nici ca o încercare de a zădărnici aflarea adevărului, ea recunoscându-şi fapta şi 

cooperând cu organele de cercetare penală.  

Curtea consideră că argumentele instanţei de fond sunt valabile şi exprimă o analiză în 

profunzime a consecinţelor pe care diversele modalităţi de individualizare a executării 

pedepsei prevăzute de legislaţia penală română le pot avea asupra persoanei, inclusiv pe 

termen lung şi în primul rând sub aspectul funcţiei fundamentale a pedepsei, aceea de 

reeducare. Având în vedere atitudinea inculpatei pe parcursul procesului după ce a părăsit 

teritoriul României, Curtea apreciază ca fiind justificată presupunerea că, odată stabilită o 

pedeapsă pentru aceasta, cu impunerea unor anumite obligaţii prevăzute de lege, să se ajungă 

la revocarea unei forme alternative de individualizare a executării pedepsei şi la emiterea unui 

mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele inculpatei. Raportat la gravitatea 

concretă redusă a faptei şi la lipsa unor date suficiente în sensul că inculpata intimată ar avea 

un comportament antisocial în general, ţinând cont şi de lipsa unor date în sensul unor legături 

ale acestei persoane cu statul român, în mod corect judecătorul de la prima instanţă a 

considerat că executarea în detenţie a unei pedepse nu ar fi de natură să servească la 

reeducarea inculpatei, ci ar putea avea chiar un efect contrar. 
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Astfel, în mod corect prima instanţă a recurs la aplicarea dispoziţiilor privind 

renunţarea la aplicarea pedepsei şi i-a aplicat inculpatei un avertisment, de asemenea în mod 

corect, faţă de reţinerea comiterii faptei prevăzute de legea penală, dând efect dispoziţiilor 

privind confiscarea specială. 

Pentru aceste considerente, Curtea va respinge, ca nefondat, apelul formulat de 

D.I.I.C.O.T, făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală în privinţa 

cheltuielilor judiciare, ţinând cont de soluţia dată în calea de atac. 

7.  Părăsirea locului accidentului – condițiile reținerii concursului de infracțiuni 

dintre infracțiunea prevăzută de art. 338 alin. 1 Cod penal  și cea prevăzută 

de art. 338 alin. 2 Cod penal. Ucidere din culpă. Acţiune civilă – acordare 

daune materiale și data de la care se calculează dobânda legală pentru 

daunele morale 

Cuprins pe materii: Drept penal, ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului ori 

modificarea sau ștergerea urmelor acestuia 

Indice alfabetic: vinovăție, concurs de infracțiuni, daune materiale, dobândă legală 

Temei de drept: art. 32 alin. 4 din O.U.G. nr. 54/2016, art. 338 Cod penal  

 

„Prima instanţă nu a analizat, cum de altfel nu a făcut-o nici procurorul în 

rechizitoriu, separat elementele de tipicitate ale celei de-a treia infracţiuni pe 

care a reţinut-o în sarcina inculpatului, aceea de modificare sau ştergere a 

urmelor accidentului, prevăzută de art. 338 alin. 2 Cod penal, reţinând doar că, 

atâta timp cât inculpatul a plecat de la locul accidentului cu maşina, automat a 

săvârşit şi această a treia infracţiune. Cu alte cuvinte, prima instanţă a considerat 

că, pentru a nu comite un concurs de infracţiuni, conducătorul auto care 

cauzează un accident cu victime şi alege să plece de la faţa locului, asumându-şi 

astfel răspunderea pentru infracţiunea prevăzută de art. 338 alin. 1 Cod penal, 

trebuie neapărat să lase autoturismul pe care îl conducea la faţa locului, orice 

deplasare a lui fiind considerată modificare sau ştergere a urmelor accidentului, 

şi să plece pe jos sau pe o altă cale. Curtea nu consideră că o astfel de abordare 

ţine cont de atitudinea subiectivă a inculpatului, care poate fi diferită prin 

raportare la cele două infracţiuni, în sensul că inculpatul îşi poate asuma 

părăsirea locului accidentului cu consecinţele ei, atât în ce priveşte dificultatea 

identificării şi tragerii lui la răspundere penală, cât şi în ceea ce priveşte 

diminuarea şanselor de salvare a victimei şi îngreunarea stabilirii condiţiilor 

producerii accidentului, fără a avea intenţia, directă sau indirectă, de a modifica 

sau şterge urmele accidentului. A modifica sau a şterge urmele unui accident 

presupune, în opinia Curţii, o atitudine subiectivă specială în acest sens, care 

implică reaua-credinţă, un proces deliberativ urmat de acţiuni în direcţia 

înşelării organelor de cercetare, al denaturării unor aspecte de fapt, precum şi o 

activitate care să meargă dincolo de simpla părăsire a locului respectiv, prin care 

inculpatul să caute să îşi atenueze răspunderea sau să pună organele de poliţie pe 

o pistă greşită, anticipând consecinţele lăsării urmelor accidentului aşa cum se 

găsesc şi acţionând efectiv pentru înlăturarea acestor consecinţe. Curtea 

consideră că din probatoriul administrat nu rezultă nicidecum elemente care să 
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susţină o asemenea atitudine subiectivă din partea inculpatului, în sensul că ar fi 

avut reprezentarea că, părăsind locul unui posibil accident, modifica sau ştergea 

urmele acestuia.  

Pe de altă parte, însăşi prevederea celor două fapte în cadrul unor 

alineate distincte, ca infracţiuni de sine stătătoare, nu îngăduie a se trage 

concluzia că părăsirea locului accidentului la volanul autoturismului ar 

presupune automat comiterea şi a unei alte infracţiuni, cu conţinut distinct. Dacă 

ar fi acceptată o astfel de interpretare, o persoană acuzată în acest mod ar fi 

îndreptăţită să invoce o lipsă de previzibilitate a legii.”  

„În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa de apel constată ca 

fiind întemeiate susţinerile părţii responsabile civilmente B.A.A.R. în ceea ce 

priveşte obligarea acestei părţi, prin sentinţa atacată, la plata de daune materiale 

către Serviciul Judeţean de Ambulanţă. Astfel, Curtea constată că, potrivit art. 32 

alin. 4 din O.U.G. nr. 54/2016, nici o entitate care a compensat în orice fel 

persoanele prejudiciate sau a oferit acestora servicii în legătură cu prejudiciile 

suferite, inclusiv servicii medicale, în baza unor contracte încheiate ori în baza 

legii, nu are dreptul să solicite de la B.A.A.R. recuperarea cheltuielilor efectuate. 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă constituie, în sensul textului de lege mai sus 

amintit, entitate care, în baza legii, a oferit servicii medicale de urgenţă victimei 

accidentului, chiar dacă aceste servicii nu au fost apte să ducă la salvarea vieţii 

acesteia şi numai rudele sale au calitatea de părţi civile.”  

„Apelul părţii responsabile civilmente este însă fondat cât priveşte data de 

la care urmează a curge dobânda legală pentru sumele stabilite cu titlu de daune 

morale, care nu poate fi decât data de la care aceste sume devin certe, şi anume 

data rămânerii definitive a hotărârii.” 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pt cauze cu minori, Decizia penală nr. 768/09.11.2018  

Prin sentinţa penală nr. 650/08 Mai 2018, Judecătoria Vaslui a dispus următoarele: 

„În baza art.386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor 

pentru care a fost trimis în judecată inculpatul L.M., din infracţiunile de ucidere din culpă şi 

părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, fapte prev. de 

art. 192 alin.1 şi 2 Cod penal şi art. 338 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod 

penal, în infracţiunile de: ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin.1 şi 2 Cod penal, părăsirea 

locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, în forma prevăzută de art. 

338 alin.1 Cod penal şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor 

acestuia, în forma prevăzută de art. 338 alin.2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod 

penal.  

Stabileşte o culpă comună a inculpatului L.M. şi a victimei T.C.L. în producerea 

rezultatului infracţiunii de ucidere din culpă, în următoarea proporţie: 30% - inculpatul L.M. 

şi 70% - victima T.C.L.. 
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 În baza art. 396 alin.1,2 Cod pr.pen., condamnă pe inculpatul L.M., aflat sub control 

judiciar, cetăţean român, căsătorit, 1 copil minor, stagiu militar nesatisfăcut, studii 

profesionale, fără loc de muncă, fără antecedente penale, la următoarele pedepse:  

1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă prevăzută 

de art. 192 alin.1,2 Cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 lit.b, art. 76 alin.1 Cod penal;  

2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori 

modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, în forma prevăzută de art. 338 alin.1 Cod penal  

În baza art. 67 alin. 1 Cod Penal, aplică inculpatului L.M. pedeapsa complementară a 

interzicerii, pe o perioadă de 2 ani, a exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a), b) şi 

i) Cod Penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii 

publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a 

conduce autovehicule, pedeapsă care se va executa conform art. 68 alin.1 lit. c Cod penal.  

În baza art. 65 Cod Penal, aplică inculpatului L.M. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a), b) şi i) Cod Penal, respectiv: de a fi ales în 

autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică 

exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a conduce autovehicule, pedeapsă ce se va executa 

începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri potrivit art.54 Cod penal. 

2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori 

modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, în forma prevăzută de art. 338 alin.2 Cod penal. 

În temeiul art. 38 alin.1, 39 alin.1 lit.b Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate 

inculpatului, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an şi 2 

luni închisoare ( 1/3 din suma celorlalte două pedepse), inculpatul L.M. urmând să execute 

pedeapsa finală de 3 ani şi 3 luni închisoare, în regim privativ de libertate.  

În baza art. 45 alin.1 Cod Penal, aplică inculpatului L.M. pedeapsa complementară a 

interzicerii, pe o perioadă de 2 ani, a exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a), b) şi 

i) Cod Penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii 

publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a 

conduce autovehicule, pedeapsă care se va executa conform art. 68 alin.1 lit. c Cod penal.  

În baza art. 45 alin.1,5 Cod Penal aplică inculpatului L.M. pedeapsa accesorie a 

interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a), b) şi i) Cod Penal: de a fi ales în 

autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică 

exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a conduce autovehicule, pedeapsă ce se va executa 

începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, potrivit art. 54 Cod penal. 

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului 

L.M. durata arestului preventiv şi arestului la domiciliu din 17.02.2017 la 11.03.2017, 

inclusiv. 

Menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul L.M., prin 

încheierea 15/C.M.P.C.P din data de 11.04.2017, a Tribunalului Vaslui pronunţată în dosarul 

nr. 2002/333/2017/a1.2 al Judecătoriei Vaslui.  

În baza art. 399 alin.1,4 Cod pr.pen. rap. la art. 241 alin.1 lit. c Cod pr.pen., constată 

încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar, dispusă împotriva inculpatului 

L.M., prin încheierea nr. 15/C.M.P.C.P din data de 11.04.2017, a Tribunalului Vaslui, la data 

rămânerii definitive a prezentei hotărâri.  



142 

 

În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea probelor biologice de la 

inculpatul L.M., după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi, în baza art.5 din aceeaşi 

lege, va informa inculpatul asupra faptului că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru 

obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de date Genetice Judiciare a profilului genetic.  

În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 14 alin.1 din OUG nr. 54/2016 şi 

art. 1349, art. 1381, art. 1386, art.1391 alin. 2 Cod civil, admite în parte acţiunile civile 

formulate de către părţile civile Ș.C., Ș.S.B., Ș.F., T.C.I., T.C.M., G.D., T.C.M., toţi cu 

domiciliul procesual ales la XXXXX.  

În baza art. 32 alin.1 lit.a din UG nr. 54/2016, obligă B.A.A.R., cu sediul în XXXXX, 

în calitate de parte responsabilă civilmente, la plata următoarelor sume: 

3.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Ș.C. ( 30% din totalul de 

10.000 lei - cheltuieli de înmormântare şi praznice ulterioare) actualizată cu rata inflaţiei şi cu 

dobânda legală, ce se vor calcula de la data de 19.04.2017, momentul formulării pretenţiilor 

materiale, şi până la plata integrală a debitului; 

12.000 lei ( 30% din totalul de 40.000 lei stabilit de instanţă pentru situaţia unei culpe 

exclusive a inculpatului) reprezentând daune morale către partea civilă Ș.C. – concubinul 

victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se vor calcula de la 

data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului; 

12.000 lei (30% din totalul 40.000 lei stabilit de instanţă pentru situaţia unei culpe 

exclusive a inculpatului), reprezentând daune morale către partea civilă Ș.S.B. – fiica minoră 

a victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se vor calcula de 

la data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului; 

12.000 lei (30% din totalul 40.000 lei stabilit de instanţă pentru situaţia unei culpe 

exclusive a inculpatului), reprezentând daune morale către partea civilă Ș.F. – fiica minoră a 

victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se vor calcula de la 

data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului; 

12.000 lei (30% din totalul 40.000 lei stabilit de instanţă pentru situaţia unei culpe 

exclusive a inculpatului), reprezentând daune morale către partea civilă T.C.M. – mama 

victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se vor calcula de la 

data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului; 

1.800 lei (30% din totalul 6.000 lei), reprezentând daune morale către partea civilă 

T.C.M. – sora victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se 

vor calcula de la data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului; 

1.800 lei (30% din totalul 6.000 lei), reprezentând daune morale către partea civilă 

T.C.I. – fratele victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se 

vor calcula de la data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului; 

1.800 lei (30% din totalul 6.000 lei), reprezentând daune morale către partea civilă 

G.D. – sora victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se vor 

calcula de la data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului. 

În baza art. 1357 Cod civil, coroborate cu art. 1390 şi art. 524-529 Cod civil rap. la art. 

499 alin.3 Cod civil şi OUG nr. 54/2016, obligă B.A.A.R., cu sediul în XXXXX, în calitate de 

parte responsabilă civilmente la plata unor prestaţii periodice lunare, calculate potrivit 

gradului de culpă stabilit în sarcina inculpatului L.M., respectiv în cuantum de câte 1/6 din 

salariul minim pe economie x 30%, în favoarea fiecăreia dintre părţile civile Ș.S.B. – fiica 
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minoră a victimei, şi Ș.F. – fiica minoră a victimei, prin reprezentant legal Ș.C., începând cu 

data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la încetarea stării de nevoie (până la 

împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani, în situaţiile în care părţile civile menţionate 

vor urma studii superioare). 

Respinge restul pretenţiilor civile ca neîntemeiate.  

În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 1349, art. 1381, art. 1386, 

art.1391 alin. 2 Cod civil, OUG nr. 54/2016, coroborat cu art. 23 al.2,3 Cod pr.pen., admite 

acţiunea civilă formulată de către partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vaslui. 

Obligă B.A.A.R., cu sediul în XXXXX, în calitate de parte responsabilă civilmente, la 

plata sumei de 61,2 lei cu titlu de despăgubiri civile către Serviciul Judeţean de Ambulanţă 

Vaslui. 

Constată că părţile civile minore au fost reprezentate de apărător ales.  

Constată că inculpatul a fost asistat la soluţionarea prezentei cauze de către un apărător 

ales. 

Dispune ataşarea la dosar, la data rămânerii definitive a hotărârii, a corpurilor delicte 

depuse la Camera de corpuri delicte şi evidenţiate la poziţia nr. 74/2017 în Registrul 

Corpurilor delicte al Judecătoriei Vaslui.  

În baza art. 274 Cod procedură penală obligă inculpatul L.M. la plata sumei de 6.000 

reprezentând cheltuieli judiciare, din care suma de 2500 lei reprezintă cheltuieli efectuate în 

cursul urmăririi penale ( din care 456 lei contravaloarea expertizei medico legale şi 510 lei 

contravaloarea expertizei criminalistice).” 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

„Prin rechizitoriul nr. 296/P/2017 din 14.03.2017 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Vaslui înregistrat pe rolul acestei instanţe sub numărul 2002/333/2017 a fost 

trimis în judecată inculpatul L.M., aflat sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de 

ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor 

acestuia, fapte prevăzute de art. 192 alin. 1 şi 2 şi art. 338 alin. 1 şi 2 din Codul penal, cu 

aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.  

În esenţă, în cuprinsul actului de sesizare s-a reţinut în sarcina inculpatului L.M. faptul 

că, în seara de 14.01.2017, în timp ce conducea autoturismul marca Renault cu nr. de 

înmatriculare XXXXX pe DJ 248 pe raza satului Rebricea, judeţul Vaslui, a acroşat şi lovit pe 

numita T.C.L., care a decedat în urma leziunilor suferite, iar după producerea accidentului, 

inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie.  

În susţinerea actului de sesizare au fost indicate următoarele mijloace de probă: 

- proces — verbal de sesizare din oficiu; 

- proces - verbal de cercetare la faţa locului şi planşele foto anexate acestuia; 

- declaraţiile inculpatului şi fişa de cazier judiciar a acestuia; 

 - declaraţia persoanei vătămate Ș.C.; 

-procese — verbale privind diverse aspecte, inclusiv proces — verbal de examinare a 

autoturismului; 

-proces - de refuz de examinare poligraf; 

-raport de constatare criminalistică nr. 34.135/14.02.2017 a I.P.J. Vaslui — Serviciul 

Criminalistic; 



144 

 

-planşe foto surprinse privind principalele aspecte fixatecu ocazia imaginilor video 

surprinse de camerele de supraveghere instalate în staţia de carburant Lukoil, din mun. Vaslui, 

str. XXXXX; 

-raport de expertiză medico - legală (autopsie) nr. 37/N/15.01.2017 întocmit de 

Serviciul judeţean de medicină legală Vaslui şi planşele foto efectuate; 

-raport de expertiză criminalistică nr. 54/09.03.2017 întocmit de Laboratorul 

interjudeţean de expertize criminalistice Iaşi; 

-copie după cartea de identitate a autoturismului cu nr. de înmatriculare XXXXX, fişa 

de urgenţă prespitalicească; 

-planşe foto privind principalele aspecte fixate cu ocazia examinării criminalistice a 

autoturismului cu nr. de înmatriculare XXXXX; 

-declaraţiile martorilor L.E., B.O.D., M.A.D.E., Z.C.I., P.Ș.G. şi P.D.G.; 

-procese - verbale şi rapoarte de investigaţii. 

Camera preliminara 

Prin Încheierea din 20.04.2017, dată în Camera de Consiliu, judecătorul de cameră 

preliminară, în baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, a constatat competenţa materială şi 

teritorială a instanţei, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. nr.296/P/2017 din 

14.03.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui privind pe inculpatul L.M. şi a 

dispus începerea judecăţii. 

Judecata 

Persoanele vătămate Ș.C., Ș.S.B., Ș.F., T.C.I., T.C.M., G.D., T.C.M., toţi cu 

domiciliul procesual ales la Cabinet Avocat „L.F.”, s-au constituit părți civile ( filele 7-9 vol 

I), depunând pentru termenul din 15.06.2017 copii de pe actele de stare civilă în dovedirea 

relațiilor de rudenie cu victima T.C.L. ( filele 56-69 vol.I) .  

De asemenea, partea responsabilă civilmente BAAR a depus la dosar note scrise( filele 

14 - 33 vol I. )  

La termenul din 15.06.2017, inculpatul a solicitat amânarea cauei în vederea audierii 

sale la termenul viitor, întrucât nu se afla într-o stare psihologică potrivită pentru a fi audiat de 

instanță. Precizează doar că a trecut prin zona respectivă însă nu a știut că a trecut peste o 

persoană ( fila 72 vol I) 

 La termenul de judecată din 29.06.2017, interpelat de instanță după aducerea la 

cunoștință a învinuirii și a drepturilor procesuale, inculpatul L.M. a arătat că solicită să fie 

judecat conform procedurii de drept comun, nu recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa şi nu 

doreşte să dea declaraţie în instanţă prevalându-se de dreptul la tăcere. 

 Interpelat de către instanţă, inculpatul a precizat că nu este de acord cu acţiunea 

civilă formulată de părţile civile întrucât este nevinovat.  

În probaţiune, inculpatul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere 

şi a contestat tot probatoriul administrat în cursul urmăririi penale. În acest sens, a solicitat 

refacerea tuturor probatoriilor administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: reaudierea 

tuturor martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale; refacerea expertizelor, respectiv expertiza 

criminalistică privind dinamica accidentului şi expertiza tehnică a autoturismului; 

suplimentar, după audierea martorilor din lucrări, solicită efectuarea unui test poligraf de către 

inculpat. 
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Pentru părțile civile s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi încuviinţarea 

probei testimoniale cu 1 martor pentru a demonstra prejudiciul afectiv şi material adus părţilor 

civile, respectiv martorul D.A.. 

La termenul din 28.09.2017 au fost audiați martorii L.E. (fila 145-146 vol I)şi B.O.D. ( 

fila 147 vol I). 

La termenul din 26.10.2017, după ce la dosar s-a depus raportul de expertiză tehnică 

auto ( filele 148-150) de către expertul judiciar desemnat de instanță și raportul de expertiză 

auto efectuat de expertul parte numit de părțile civile ( filele 171) inculpatul prin apărător ales 

a formulat cerere de suplimentare probatorii, în sensul completării expertizei tehnice auto cu 

un nou obiectiv în sensul de a se preciza dacă apărătoarea stânga a spoilerului prezintă sau nu 

defecţiuni și dacă cele 23 de bucăți găsite la fața locului au legătură cu apărătoarea stânga 

faţă, sau dreapta şi dacă aparţin cu certitudine maşinii inculpatului. De asemenea a solicitat 

efectuarea unei noi expertize medico legale necropsică întrucât expertul nu a răspuns la 

obiectivul - dacă leziunile s-au produs numai prin călcare, solicitând ca prin expertiza medico-

legală să se stabilească cu aproximaţie, ora decesului victimei, acesta fiind un al doilea 

obiectiv al expertizei.  

Instanța a respins cererea formulată de inculpat prin apărător privind prelungirea 

probatoriului prin completarea raportului de expertiză tehnică auto. 

Cu privire la proba nouă solicitată vizând efectuarea unei noi expertize medico legală 

de necropsie, instanța a respins cererea privind efectuarea unei noi expertize medico legale și 

a dispus din oficiu, în baza art.179 alin.2, art.180 Cod pr.pen., ca medicul legist care a 

efectuat raportul de necropsie să precizeze care este ora aproximativă a decesului victimei și 

dacă este posibil ca victima să fi fost călcată de două sau mai multe maşini consecutiv.  

La termenul din 09.11.2017 s-au ascultat separat martorii Z.C.I. ( audiat fila 194 vol I) 

şi P.Ș.G. ( audiat filele 195,196 vol I).  

La termenul din 20.11.2017, s-a ascultat martora M.A.D.E. ( audiata fila 22 vol II). 

La termenul din 14.12.2018, s-a ascultat martorul P.D.G. ( fila 38 vol II) și s-au depus 

precizările solicitate din partea medicului legist care a efectuat expertiza medico legal ( fila 36 

vol II).  

Întrucât din raportul de expertiză tehnică auto depus la dosar rezultă că expertul auto 

M.Ş. nu a înţeles solicitarea instanţei, având în vedere faptul că acesta a efectuat o analiză 

între noțiunea de avarii și cea de defecțiuni și a evaluat costul reparării avariilor 

autoturismului şi nu constatarea avariilor, având în vedere și faptul că la termenul din 

15.01.201, s-au depus precizările medicului legist la expertiza medico- legală, instanța a pus 

în discuția părților, potrivit art. 383 alin.3 Cod procedură penală, și a constatat că nu mai este 

utilă cauzei efectuarea unei noi expertize criminalistice privind dinamica accidentului şi a 

unei noi expertize tehnice a autoturismului raportat la art. 100 alin.4 lit.a,b Cod procedură 

penală. 

De asemenea, la același termen instanța a încuviinţat cererea de înlocuire a martorului 

în latură civilă D.A. cu martorul R.V. ( audiat fila 65 vol. II) 

S-a ataşat la dosar fişa de cazier judiciar pentru inculpat.  

S-au depus concluzii scrise pentru părțile civile.  

La termenul din 11 aprilie 2018, instanța a dispus repunerea cauzei pe rol pentru 

punerea în discuţia părţilor a propunerii de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru 
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care inculpatul a fost trimis în judecată, din infracţiunile prev. de art. 192 al. 1 şi 2 Cod penal 

şi art.338 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, în infracţiunile prev. de 

art.192 alin.1 şi 2 Cod penal, art. 338 alin.1 Cod penal şi art.338 alin.2 Cod penal, toate cu 

aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal. 

La termenul fixat, după punerea în discuţie a propunerii de schimbare a încadrării 

juridice a faptelor, instanţa a rămas în pronunţare asupra propunerii de schimbare a încadrării 

juridice a faptei și asupra fondului cauzei.  

Analizând materialul probator administrat în cursul urmării penale și readministrat în 

cursul cercetării judecătorești, instanța constată că nu au apărut elemente care să modifice 

situația de fapt reținută în actul de sesizare, astfel:  

Dispoziţiile art. 103 Cod procedură penală stipulează că probele nu au valoare dinainte 

stabilită prin lege şi sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării 

tuturor probelor administrate în cauză. Astfel, nu există o ordine de prioritate cu privire la 

declaraţiile date de inculpat în cazul în care acesta îşi schimbă declaraţiile de-a lungul 

cercetărilor, neexistând o valoare probatorie dinainte stabilită a acestora. 

Principiul liberei aprecieri a probelor lasă instanţei de judecată libertatea de a aprecia 

concludenţa tuturor probelor, indiferent de faza procesuală în care au fost administrate, iar 

principiul aflării adevărului, consacrat de art. 5 Cod de procedură penală, impune instanţei să 

dea valoare acelor probe care, coroborate cu alte probe legal administrate, exprimă adevărul. 

Simpla retractare sau modificare a unor declaraţii nu poate duce la înlăturarea, în mod 

automat şi nemotivat, a declaraţiilor anterioare, cât timp acestea se coroborează şi cu alte 

probe ale dosarului şi nu există o ordine de preferinţă între declaraţiile date în mod succesiv. 

Trebuie apreciat care dintre declaraţii reflectă adevărul: declaraţia dată într-un moment foarte 

apropiat de producerea faptei, declaraţie în care se relatează pe larg, cu amănunte, 

evenimentul, sau cea dată după scurgerea unui interval de timp în care se exprimă îndoiala cu 

privire la acelaşi aspect redat fidel în primele declaraţii.  

În consecinţă, în urma coroborării mijloacelor de probă administrate în cauză, instanţa 

stabileşte care dintre acestea corespund adevărului.  

Cu titlu preliminar, instanța constată că în cursul cercetării judecătorești nu a fost 

contestat de către inculpat faptul că a condus autoturismul marca Renault Megane în acea 

seară, prin zona accidentului și că, la un moment dat, în zonă, a trecut peste un obstacol pe 

care l-a observat când era foarte aproape în fața sa și nu a putut să-l evite, necontestând 

existența avariilor la autoturism (coroborat cu cele 7 fragmente din plastic identificate la fața 

locului cu privire la care s-a stabilit că aparțin mașinii conduse de inculpat și cu planșele foto 

cu imaginile surprinse pe traseul inculpatului). 

 Teza probatorie a apărării inculpatului s-a axat pe susținerea că este posibil ca, în 

raport de celelalte fragmente din plastic identificate pe carosabil cu ocazia cercetării la fața 

locului, în legătură cu care nu s-a putut stabili dacă provin de la mașina condusă de inculpat, 

este posibil ca alte autovehicule care au circulat prin zonă anterior sau ulterior trecerii mașinii 

inculpatului, să fi trecut peste victimă și să fi determinat decesul acesteia.  

De asemenea se constată că, potrivit noii legislații procesual penale, principiul 

oficialității a devenit subsidiar principiului disponibilității părților în ceea ce privește probele, 

astfel cum rezultă din art.100 alin.2 teza finală Cod pr.pen., astfel că, la cererea inculpatului, 
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s-au reaudiat martorii de la urmărirea penală a căror declarații au fost contestate și, în 

subsidiar, instanța, din oficiu, a solicitat precizări de la medicul legist.  

Este de reținut faptul că toți martorii și-au menținut declarațiile date la urmărirea 

penală, unii dintre martori adăugând doar mici precizări cu privire la aspecte despre care și-au 

dat seama abia după audierea din fața organului de urmărire penală - de exemplu clarificarea 

privind marca mașinii observate de martorul P.Ș.G. (fila 195 verso vol I), sau clarificarea 

martorei M.A.D. privind faptul că la trecerea de cale ferată a observat și a reținut faptul că o 

mașină care venea din sens opus avea farul dinspre centrul drumului care nu funcționa, însă 

pe parcursul drumului între calea ferată și locul accidentului au trecut mai multe mașini din 

sens opus pe care însă nu le-a reținut.  

În ceea ce privește martora L.E., soția inculpatului, aceasta a menținut declarațiile date 

la urmărirea penală iar în fața instanței a precizat că datorită timpului scurs nu-și mai aduce 

aminte amănunte. Cu toate acestea, martora a precizat faptul că inculpatul nu i-ar fi spus că au 

trecut cu mașina peste un obstacol, că ea nu a simțit nimic dar că a văzut când inculpatul a 

privit în oglinda retrovizoare, însă, interpelată de instanță, nu a putut preciza în ce context își 

amintește acest amănunt, după aproximativ 1 an, deși a arătat că mașina nu trecuse peste 

niciun obstacol, că ea se afla în spatele mașinii și că era bulversată de un necaz în familie.  

Analizând coroborat următoarele mijloace de probă:  

declarația martorului P.Ș.G. (fila 195 verso vol I), care precizează că a  

auzit o bufnitură puternica, apoi zgomot de frâna, iar la câteva secunde o mașina 

pornind si apoi a văzut trecând prin fata sa, de la o distanța de 20 de metri, o mașina de 

culoare închisă, ale cărei faruri păreau a aparține unui Renault Megane,  

cu declarația martorului Z.C.I. care arată că victima a stat la magazin  

cam jumătate de oră de la ora 8 la 8,30 seara, apoi a durat cam jumătate de oră până a 

văzut mașinile de politie venind la locul accidentului 

cu declarația martorei M. ( fosta M.)A. și a martorului Z.  

care precizau condițiile meteorologice din seara și locul accidentului în sensul că era 

vizibilitate iar carosabilul nu era acoperit cu zăpadă sau pe șosea era doar un pic de zăpada;  

cu concluziile raportului de constatare criminalistică nr. 34.135/14.02.2017 efectuat de 

către l.P.J. Vaslui - Serviciul Criminalistic care stabilește că 7 fragmente din plastic, 

individualizate (le, lf, 11, 3a, 3b, 3d şi 5) ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului în cauza 

privind accidentul rutier produs la data de 14.01.2017, pe DJ 248 pe raza comunei Rebricea, 

judeţul Vaslui, provin de la autoturismul cu nr. de înmatriculare XXXXX. 

cu raportul de expertiză medico - legală (autopsie) nr. 37/N/15.01.2017 întocmit de  

Serviciul judeţean de medicină legală Vaslui, care stabilește că “ cadavrul mai 

prezenta leziuni traumatice de tipul plăgii contuze, excoriaţiei şi echimozei, care s-au putut 

produce prin călcare şi târâre de către un autovehicul aflat în mişcare, în contextul aceluiaşi 

traumatism” astfel cum a fost acesta precizat în sensul că “ nu se poate stabili cu exactitate ora 

decesului, iar cadavrul nu prezintă leziuni care să fi fost produse postmortem astfel că nu 

există elemente care ar susține călcarea cadavrului în repetate rânduri de către alte 

autovehicule „( fila 36 vol II);  

instanța concluzionează că doar autoturismul condus de inculpat este singurul care a 

acroșat victima, ce se afla întinsă pe partea carosabilă, leziunile produse victimei, cel mai 

probabil, prin călcare și târâre, în contextul unui accident rutier, conducând la decesul 
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acesteia, între politraumatism şi deces existând o legătură de cauzalitate directă, 

necondiţionată.  

În ceea ce privește viteza cu care inculpatul circula în momentul accidentului, instanța 

constată că, deși inculpatul, prin apărător, a încercat să conteste viteza stabilită prin expertiza 

criminalistică, de 80 Km/h, teza probatorie prezentată, în sensul că expertul a avut în vedere 

în cadrul simulărilor doar autoturismele Renault Megane, nu și SUV-urile, a determinat 

instanța să constate că refacerea expertizei criminalistice nu era utilă cauzei în raport de aceste 

argumente. De altfel, modul de stabilire a vitezei de rulare a autoturismului condus de 

inculpat este bazat pe simulare pe o mașină de același tip (singura metodă posibilă în lipsa 

altor elemente de calcul) și prezumții, apreciate de instanță ca fiind plauzibile, întrucât 

rezultau din calcule coroborate cu constatarea că alte două autoturisme care circulau cu viteza 

legală de 50 Km/h au observat victima pe carosabil și au avut timp să o ocolească sau să 

frâneze.  

În ceea ce privește atitudinea subiectivă a inculpatului în raport de infracțiunea de 

părăsire a locului accidentului, instanța constată că inculpatul a declarat inițial că a observat în 

oglinda retrovizoare obstacolul peste care a trecut, a apreciat că are cam 1 metru și că s-a 

gândit că este posibil să fi fost o persoană pe carosabil. Deși inculpatul a precizat că nu s-a 

oprit, martorul P.Ș.G. a arătat că a auzit frâne după bufnitură și, la câteva secunde interval, a 

auzit mașina pornind, după care a văzut-o trecând pe drum la cca 20 de metri de locul unde se 

afla martorul, astfel că instanța prezumă că inculpatul a avut cel puțin un moment în care a 

verificat în oglinda retrovizoare, ce s-a întâmplat și totuși s-a hotărât să-și continue drumul. 

Mai mult decât atât, din declarația dată la urmărirea penală de către inculpat, rezultă că acesta 

a aflat de la televizor despre accidentul mortal petrecut în zona prin care trecuse el în aceeași 

perioadă și cu toate acestea, nici după acest moment nu a dat telefon la Politie, cel puțin 

pentru a preciza amănunte despre evenimentul rutier în care a fost implicat.  

Toate aceste argumente conduc instanța la concluzia că, chiar dacă nu se poate 

demonstra cu probe că inculpatul a părăsit locul accidentului cu intenția directă de a îngreuna 

activitatea organelor de cercetare penala, acțiunile sale ulterioare denotă faptul că acesta a 

părăsit locul accidentului, cu mașina, cu intenție indirectă în raport de infracțiunea prev. de 

art.338 Cod penal, acceptând că este posibil ca el să fi părăsit locul unui accident cu victime 

omenești și să fi modificat locul accidentului, modificând poziția mașinii prin plecarea cu 

aceasta de la fața locului.  

În concluzie, instanța constată că readministrarea probatoriului nu a condus la 

modificarea situației de fapt prezentată în rechizitoriu, motiv pentru care va reține aceeași 

situație de fapt, respectiv:  

În seara zilei de 14.01.2017 martora L.E. (soţia inculpatului) a fost apelată telefonic de 

către un frate, care i-a comunicat faptul că mama ei este bolnavă. Inculpatul şi soţia sa au luat 

hotărârea de a se deplasa în mun. Galaţi, cu intenţia de a ajunge la mama lui L.E.. Deplasarea 

au efectuat-o cu un autoturism marca Renault cu nr. de înmatriculare XXXXX, plecând de la 

locuinţa lor. Autoturismul aparţine lui L.E. (mama inculpatului). 

În timp ce inculpatul L.M. conducea autoturismul pe DJ 248 direcţia Iaşi - Vaslui, pe 

raza comunei Rebricea, judeţul Vaslui, în faţa locuinţei numitului D.C. (la km 35+500 m), în 

jurul orelor 20:30-21,00 se afla întinsă pe carosabil persoana vătămată T.C.L., care plecase de 
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la magazinul sătesc în jurul orei 20,30, iar din fața magazinului până la locul unde era căzută 

victima este o distanță de 20 de metri.  

La un moment dat, inculpatul, care conducea autoturismul cu o viteză de aproximativ 

80 km/h, a călcat-o şi târât-o pe persoana vătămată, provocându-i decesul. Inculpatul a 

verificat în oglinda retrovizoare să vadă peste ce a trecut, a constatat în urmă un obstacol cam 

de 1 metru, despre care a precizat că era posibil să fie o cioată sau un corp omenesc. Cu toate 

acestea, L.M. și-a continuat deplasarea până în municipiul Vaslui, unde a oprit pentru puţin 

timp la benzinăria Lukoil de pe str. XXXXX pentru a alimenta, iar ulterior a plecat spre mun. 

Galaţi. Inculpatul nu a anunţat organele de poliţie despre accident până în momentul în care a 

fost identificat de către organele de cercetare penală, respectiv în data de 06.02.2017. 

In cauză a fost efectuat raportul de expertiză medico - legală nr. 37/N/15.01.2017 de 

Serviciul judeţean de medicină legală Vaslui, iar din acest raport rezultă următoarele : 

-moartea lui T.C.L. a fost violentă şi data decesului poate fi 14.01.2017. 

-decesul s-a datorat şocului hemoragie, urmare a unei hemoragii interne consecutive 

unui traumatism toraco-abdominal prin accident rutier, cu fracturi costale bilateral şi perforaţii 

pleuro-pulmonare cu hemopneumotorax consecutiv, ruptură de ficat şi rinichi cu 

hemoperitoneu consecutiv, fractură de pubis, fractură multieschiloasă de ilion şi saco-iliac 

drept, fractură deschisă articulaţia cotului drept; 

-leziunile s-au putut produce, cel mai probabil, prin călcare de către un autovehicul 

aflat în mişcare, cu victima aflată întinsă pe carosabil, în contextul unui accident rutier, 

neexistând elemente care ar pleda pentru producerea leziunilor prin lovire, basculare şi 

proiectare; 

-între politraumatism şi deces există o legătură de cauzalitate directă, necondiţionată; 

-sângele recoltat de la cadavru conţinea 5,40 %o alcool, umoarea vitroasă conţinea 

5,25 %o alcool, urina conţinea 5,25 g%o alcool, ceea ce din punct de vedere medico-legal 

corespunde unei stări cu marcată necoordonare în mişcări, marcată scădere a răspunsului la 

stimuli, posibil comă. 

-cadavrul mai prezenta leziuni traumatice de tipul plăgii contuze, excoriaţiei şi 

echimozei, care s-au putut produce prin călcare şi târâre de către un autovehicul aflat în 

mişcare, în contextul aceluiaşi traumatism. 

A fost efectuat raportul de constatare criminalistică nr. 34.135/14.02.2017 de către 

l.P.J. Vaslui - Serviciul Criminalistic, din care rezultă că: 

7 fragmente din plastic, individualizate (le, lf, 11, 3a, 3b, 3d şi 5) ridicate cu ocazia 

cercetării la faţa locului în cauza privind accidentul rutier produs la data de 14.01.2017, pe DJ 

248 pe raza comunei Rebricea, judeţul Vaslui, provin de la autoturismul cu nr. de 

înmatriculare XXXXX. 

În cauză a fost efectuat raportul de expertiză criminalistică nr. 54/09.03.2017 de către 

Laboratorul interjudeţean de expertize criminalistice Iaşi, iar din acest raport rezultă 

următoarele : 

-cert este că numitul L.M. nu a oprit la faţa locului ci şi-a continuat deplasarea; 

-viteza iniţială probabilă a autoturismului marca Renault Megane cu nr. de 

înmatriculare XXXXX a fost de cca. 80 km/h; 
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-în condiţiile date, numitul L.M. nu putea evita producerea accidentului întrucât 

spaţiul disponibil de oprire de cca. 30 m nu a permis imobilizarea autoturismului de la viteza 

probabilă rezultată de cca. 80 km/h; 

Inculpatul putea evita lovirea victimei, prin frânare, dacă s-ar fi deplasat cu o viteză de 

cel mult 45 km/h. 

Dacă s-ar fi deplasat cu viteza legală de 50 km/h, numitul L.M. putea evita producerea 

accidentului prin manevra de frânare concomitent cu manevra de ocolire, o modificare a 

traiectoriei cu cca. 1,5 m fiind suficientă pentru ca roata dreaptă faţă să nu mai treacă peste 

victimă. 

Numita T.C.L. putea preveni accidentarea sa dacă nu s-ar fi aflat culcată pe carosabil, 

atitudine generată de gradul de alcoolemie pe care-1 avea. 

Cauza producerii accidentului a constituit-o existenţa victimei culcată pe carosabil în 

condiţiile în care numitul L.M. se deplasa cu o viteză peste limita legală admisă, aspect care 

nu i-a permis efectuarea de manevre de evitare eficace. 

În timpul cercetărilor inculpatul L.M. nu a recunoscut săvârşirea infracţiunilor pentru 

care a fost cercetat, având declaraţii contradictorii, astfel: 

în declaraţia luată în calitate de suspect, inculpatul inițial precizează că a simțit că a 

trecut peste un obstacol care semăna cu o cioată, arătând ulterior că a văzut la o distanță de 5 

metri în fața sa, pe sensul său de mers, căzut jos pe carosabil, ceva negru, însă nu și-a dat 

seama ce este, trecând cu roata din dreapta peste acest obstacol și recunoaște că obstacolul 

putea fi un corp uman; 

în declaraţia din faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, inculpatul a învederat că a 

văzut în faţa sa ceva, dar nu a avut timp să reacţioneze. Acel obstacol pe care l-a văzut era jos 

şi a trecut peste el. S-a uitat în spate, a văzut ceva, nu poate preciza natura lucrului, dar avea 

în jur de 1 m. 

Inculpatul a mai precizat în cursul urmării penale că singura avarie produsă 

autovehiculului a fost spoilerul crăpat, însă din raportul de constatare criminalistică anterior 

menţionat rezultă că autoturismul prezenta avarii la partea din faţă, având spoilerul, bara de 

protecţie, scutul motorului şi apărătoarea interioară a roţii din dreapta faţă rupte sau cu lipsuri 

de material.  

Deși în cursul urmării penale inculpatul a susținut că a trecut doar cu roata dreaptă faţă 

peste obstacol, precum şi că în momentul călcării obstacolului a simţit că s-a “ridicat roata 

dreaptă şi atât”, din raportul de expertiză medico - legală nr. 37/N/15.01.2017 rezultă că 

persoana vătămată prezenta leziuni traumatice de tipul plăgii contuze, excoriaţiei şi 

echimozei, care s-au putut produce prin călcare şi târâre de către un autovehicul aflat în 

mişcare, în contextul aceluiaşi traumatism, coroborându-se cu raportul expertiză criminalistică 

nr. 54/09.03.2017 şi procesul-verbal din data de 16.01.2017,din care rezultă că victima a fost 

târâtă (aprox. 12 m) pe carosabil de către vehiculul aflat în mişcare. 

De asemenea, nu poate fi reţinută nici apărarea inculpatului în sensul că circula cu o 

viteză mică, în jur de 40-45 km/h, afirmaţie contrazisă de raportul de expertiză criminalistică 

nr. 54/09.03.2017 din care rezultă că viteza iniţială probabilă a autoturismului marca Renault 

Megane cu nr. de înmatriculare XXXXX a fost de cca. 80 km/h, coroborat şi cu declaraţia 

martorei L.E., care a precizat că inculpatul obişnuieşte să conducă cu viteză. Din raportul de 

expertiză că dacă inculpatul ar fi circulat cu viteza maximă admisă (50 km/h), acesta putea 



151 

 

evita producerea accidentului prin manevra de frânare concomitent cu manevra de ocolire, 

coroborat cu împrejurarea că alți doi conducători auto au circulat în zonă după trecerea 

inculpatului, au avut timp să observe victima și să o ocolească, datorită faptului că circulau cu 

viteza legală. Astfel, din declaraţia martorului B.O.D., dată la urmărirea penală și menținută în 

fața instanței, rezultă că a trecut în seara zilei de 14.01.2017 prin comuna Rebricea, judeţul 

Vaslui, cu intenţia de a ajunge în mun. Galaţi şi a observat că se afla căzută jos pe carosabil o 

persoană, fără a vedea sânge sau altceva care să dea de bănuit că ar fi fost accident. A 

semnalizat şi a depăşit persoana vătămată pe sensul opus de mers, continuându-şi deplasarea. 

Mai rezultă că a observat persoana de la o distanţă de aproximativ 150-200 m. De asemenea, 

din declaraţia martorei M. ( căsătorită M.) A.D.E. care se deplasa din direcţia Vaslui-Iaşi, 

când a ajuns în comuna Rebricea, a văzut pe carosabil căzută jos o persoană, a oprit 

autoturismul, a coborât şi şi-a dat seama că este o persoană accidentată, motiv pentru care a 

anunţat telefonic accidentul. Astfel, martorii care au confirmat faptul că pe carosabil nu era 

zăpadă și că vizibilitatea era bună, au văzut din timp că pe carosabil se afla o persoană căzută, 

împrejurare care întăreşte convingerea instanței că şi inculpatul L.M. a putut observa că în 

față a apărut o persoană întinsă pe carosabil, doar că datorită vitezei nu a mai avut 

posibilitatea să o ocolească. De altfel, este greu de crezut că, văzut din față, obstacolul păreau 

un mal de zăpadă, iar după ce a trecut peste obstacol, verificând în oglinda retrovizoare, 

inculpatul să fi apreciat că era posibil să fi fost o persoană, de notorietate fiind faptul că 

vederea față este mai clară decât vederea în spate, în oglinda retrovizoare.  

Având în vedere cele menţionate anterior, instanța apreciază că inculpatul L.M. a avut 

reprezentarea faptului că pe carosabil se afla căzută o persoană peste care a trecut întrucât nu 

a putut să o evite, din cauza neatenţiei şi a vitezei de deplasare mult peste limita legală, în 

urma traumatismelor provocate prin călcare și târâre, victima decedând.  

Cu privire la infracțiunea de părăsirea locului accidentului, în plus față de cele reținute 

mai sus cu privire la circumstanțele în care inculpatul a hotărât să-și continue drumul deși a 

avut reprezentarea faptului că este posibil să fi trecut cu mașina peste o persoană, instanța 

reține faptul că din declaraţiile inculpatului rezultă că, înainte de a ajunge la benzinăria din 

Vaslui s-a întâlnit cu mașinile de poliție și salvare care se îndreptau în sens contrar, respectiv 

către locul accidentului ( fila 66 final d.u.p.), că a aflat de la TV despre producerea 

accidentului mortal din zonă și că autorul accidentului a plecat de la fața locului (fila 66 verso 

d.u.p. ). Rezultă deci că, la un moment dat apropiat de data accidentului, inculpatul a avut 

cunoştinţă despre faptul că organele de poliţie efectuează cercetări pentru identificarea 

autorului care a accidentat mortal o persoană în aceeaşi seară și în aceeași zonă prin care a 

trecut şi el. Instanța reține că, și în situația în care, inițial, inculpatul ar fi sperat că obstacolul 

peste care a trecut nu era un corp uman, nici în momentul în care a aflat că obstacolul era un 

corp uman iar victima a decedat, acesta nu s-a prezentat în faţa organelor de urmărire penală. 

Inculpatul a fost identificat după aproximativ 3 săptămâni de la data producerii accidentului, 

deși la momentul producerii accidentului, aşa cum rezultă şi din declaraţia inculpatului dată în 

calitate de suspect, acesta a avut reprezentarea că era posibil să fie o persoană pe carosabil.  

De asemenea, planșele foto de la dosarul de urmărire penală îl prezintă pe inculpat la 

stația LUKOIL de la intrarea în Vaslui dinspre comuna Rebricea, în intervalul orar 20:55- 

21.00, deci imediat după producerea accidentului.  
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Întrucât situaţia de fapt reţinută în actul de inculpare se coroborează cu faptele şi 

împrejurările ce rezultă din ansamblul probatoriului administrat în cauză, instanţa constată că 

săvârşirea faptelor şi vinovăţia inculpatului a fost dovedită dincolo de orice îndoială 

rezonabilă, fiind răsturnată în mod clar prezumţia legală relativă de nevinovăţie instituită în 

favoarea acestuia prin dispoziţiile art. 99 şi art. 4 Noul Cod de procedură penală, art. 23 alin. 

11 din Constituţia României şi art. 6 paragraf 2 din Convenţia Europeană a drepturilor omului 

şi libertăţilor fundamentale. 

În ceea ce privește propunerea de schimbare a încadrării juridice, instanța constată că 

inculpatul a fost trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, 

în forma prev. de art.192 alin.1,2 Cod penal și părăsirea locului accidentului ori modificarea 

sau ştergerea urmelor acestuia, fapte prevăzute de art. 338 alin. 1 şi 2 din Codul penal, cu 

aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.  

 Potrivit dispoziţiilor art.338 alin.1 Cod penal, constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani părăsirea locului accidentului,fără încuviinţarea 

poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei de către conducătorul 

vehiculului implicat într-un accident de circulaţie. 

 Potrivit art. 338 alin.2 Cod penal, (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi 

fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele accidentului de 

circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia 

sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la faţa locului 

Verificând normele de incriminare incidente în cauză, instanța constată că în ceea ce 

privește infracțiunile prevăzute de art. 338 alin. 1 şi 2 din Codul penal, legiuitorul a înțeles să 

le grupeze sub denumirea marginală a infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori 

modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, deși descrierea faptelor de la fiecare din cele două 

alineate conduc la concluzia incriminării unor fapte distincte. Astfel, trimiterea alineatului 2 al 

articolului 338 Cod penal la pedeapsa prevăzută la alineatul 1 al aceluiași articol, nu conduce 

la concluzia că fapta descrisă la alineatul 2 ar fi o infracțiune unică care ar cuprinde în 

încadrarea juridică și alineatul 1, întrucât elementul material al fiecăreia dintre fapte este 

diferit, astfel că alineatele 1 și 2 ale art. 338 Cod penal incriminează două infracțiuni distincte, 

care nu pot coexista decât în forma concursului.  

Se pot imagina exemple concrete în sprijinul concluziei că cele două alineate 

reglementează infracțiuni distincte: astfel, cazul în care autorul părăsește locul accidentului 

dar nu modifică locul și lasă mașina acolo, încadrarea juridică va fi art. 338 alin.1 Cod penal 

sau situația în care, inculpatul nu părăsește locul accidentului dar modifică poziția mașinii 

prin deplasarea acesteia cu 100 metri sau șterge urmele de sânge de pe mașină, sau chiar o altă 

persoană scoate mașina de la fața locului pentru a nu fi depistată, urcându-se la volan și 

plecând de acolo cu aceasta, sens în care încadrarea juridică va fi art.338 alin.2 Cod penal cu 

autor inculpatul de la ucidere din culpă, pentru primul exemplu, sau cea de-a doua persoană 

pentru cel de-al doilea exemplu.  

Astfel, în cazul în care inculpatul părăsește personal locul accidentului, dar pleacă 

conducând mașina implicată în accident, încadrarea juridică nu poate fi decât art.338 alin.1 și 

art.338 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.38 Cod penal.  

De altfel, se observă la capitolul ÎN DREPT al rechizitoriului că din descrierea faptei 

inculpatului de a fi părăsit părăsi locul accidentului, cu autoturismul, fără încuviințarea 
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organelor de poliție, coroborat cu încadrarea juridică a acesteia, ca fiind art.338 alin.1 ,2 Cod 

penal, că și procurorul a înțeles să trimită în judecată inculpatul pentru ambele infracțiuni, 

săvârșite în concurs, doar că, în locul indicării separate a celor două infracțiuni,, s-a indicat 

încadrarea juridică corespunzătoare unei infracțiuni unice și s-a folosit conjuncția ori (din 

denumirea marginală a infracțiunii) în locul conjuncției și, pe care situația infracțională o 

cerea.  

În concluzie, pentru argumentele expuse, instanța va admite propunerea de schimbare 

a încadrării juridice și va schimba încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în 

judecată inculpatul L.M., din infracţiunile de ucidere din culpă şi părăsirea locului 

accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, fapte prev. de art. 192 alin.1 şi 2 

Cod penal şi art. 338 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, în 

infracţiunile de: ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin.1 şi 2 Cod penal, părăsirea locului 

accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, în forma prevăzută de art. 338 

alin.1 Cod penal şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor 

acestuia, în forma prevăzută de art. 338 alin.2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod 

penal.  

În drept, sub aspectul laturii obiective, faptele inculpatului L.M., care, în seara de 

14.01.2017, în timp ce conducea autoturismul marca Renault cu nr. de înmatriculare XXXXX 

pe DJ 248 pe raza satului Rebricea, judeţul Vaslui, a acroşat şi lovit pe numita T.C.L., care a 

decedat în urma leziunilor suferite, iar după producerea accidentului, inculpatul a părăsit locul 

accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, întrunesc elementele constitutive ale 

infracțiunilor de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin.1 şi 2 Cod penal, părăsirea locului 

accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, în forma prevăzută de art. 338 

alin.1 Cod penal şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor 

acestuia, în forma prevăzută de art. 338 alin.2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod 

penal, astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică.  

Cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, instanţa reţine că inculpatul L.M. nu a 

respectat dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice, dispoziţii a căror finalitate 

o constituie prevenirea accidentelor.  

Conform art. 35 din OUG 195/2002, Participanţii la trafic trebuie să aibă un 

comportament care să nu afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa 

sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice sau 

private. 

Potrivit art. 48 din OUG 195/2002, Conducătorul de vehicul trebuie să respecte 

regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată 

efectua orice manevră în condiţii de siguranţă., iar conform aceluiași act normativ, limita 

maximă de viteză în localități este de 50 km/h. 

Art. 121 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 prevede că conducătorii de 

vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă 

(...). 

Raportul de cauzalitate între acţiunea inculpatului ( conducere cu o viteză superioară 

celei legale) care constituie elementul material al laturii obiective şi urmarea imediată – 

decesul victimei, rezultă din coroborarea concluziilor raportului de expertiză medico-legală și 
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precizările la acesta, cu concluziile raportului de expertiză criminalistică și a raportului de 

constatare tehnică auto.  

Sub aspectul laturii subiective, vinovatia inculpatului îmbracă forma culpei cu 

prevedere, întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale, dar a socotit fără temei că nu se va 

produce. 

În ceea ce privește culpa concurentă a victimei, astfel cum rezultă aceasta din raportul 

de expertiză criminalistică privind dinamica accidentului, instanța constată că din raportul de 

necropsie rezultă un grad de înmbibație alcoolică a victimei de peste 5,00 gr.%0, 

corespunzătoare comei alcoolice. Este de menționat faptul că părțile civile, prin apărător ales, 

au fost de acord cu stabilirea unei culpe concurente a victimei de 50% depunând practică 

judiciară în acest sens. Cu toate acestea, instanța constată că practica judiciară depusă relevă 

un procent de culpă concurentă de 50% pentru alcoolemii mult sub valoarea constatată în 

cazul victimei din speță. Instanța apreciază că gradul de alcoolemie al victimei a determinat 

căderea acesteia pe carosabil, în condiții de noapte, fiind determinant în producerea 

accidentului, astfel că, pentru infracțiunea de ucidere din culpă, va stabili culpa concurentă a 

victimei în procent de 70 %, iar culpa inculpatului într-un procent de 30%.  

În ceea ce privește infracțiunile prev. de art.338 alin.1 și art.338 alin.2 Cod penal, 

instanţa reţine că inculpatul L.M., în calitate de conducător auto a părăsit locul accidentului, 

deplasându-se cu autoturismul implicat în accident, odată cu plecarea sa, inculpatul 

modificând și locul accidentului și încălcând normele penale ale căror finalitate o constituie 

prompta intervenție a organelor de poliție pentru cercetări.  

Conform art. 77 alin. 1 din OUG 195/2002, Conducătorul unui vehicul implicat într-

un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale 

ori a sănătăţii unei persoane este obligat să ia măsuri de anunţare imediată a poliţiei, să nu 

modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei. 

Accidentul de circulaţie este definit de art.75 din Codul rutier şi este evenimentul care 

întruneşte următoarele condiţii: 

a)s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un 

asemenea loc; 

b)a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel 

puţin unui vehicul sau alte pagube materiale 

c)în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare, elemente întrunite 

cumulativ în prezenta cauză. 

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale 

privitoare la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.  

Fiind infracțiuni de pericol, raportul de cauzalitate rezultă din însăși materialitatea 

faptelor.  

Sub aspectul laturii subiective, vinovatia inculpatului în ceea ce privește aceste două 

infracțiuni, îmbracă forma intenției indirecte, în sensul că a prevăzut și deși nu a urmărit 

producerea rezultatul periculos, l-a acceptat.  

Faptele fiind săvârşite mai înainte de condamnarea definitivă pentru vreuna din ele 

sunt incidente dispoziţiile art. 38 Cod penal. 

Față de toate argumentele expuse, instanța apreciază că probele administrate în cauză 

se coroborează în privinţa tuturor elementelor, conducând, dincolo de orice dubiu, la 
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concluzia existenţei faptelor prevăzute de legea penală, acestea fiind nejustificate și 

imputabile inculpatului, care le-a săvârșit cu forma de vinovăție cerută de normele legale 

incidente, motiv pentru care se impune sancționarea penală a inculpatului în limitele 

prevăzute d enormele de incriminare a infracțiunilor reținute în sarcina acestuia.  

Astfel, la individualizarea judiciară a pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului 

L.M., instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 74 din Noul Cod penal care prevede că 

stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii 

săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: 

împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de 

pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor 

consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa 

infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea 

infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia 

familială şi socială, de limitele de pedeapsă fixate în art. 192 alin.1,2 C.p. (de la 2 la 7 ani 

închisoare) şi în art. 338 alin.1 Cod penal ( de la 2 la 7 ani închisoare ) și art.338 alin.2 Cod 

penal ( de la 2 la 7 ani închisoare ).  

Instanța constată că prezenta cauză a fost soluționată potrivit procedurii comune, 

inculpatul nerecunoscând săvârșirea faptelor, motiv pentru care nu se vor reduce limitele de 

pedeapsă cu 1/3, nefiind aplicabil art.396 alin.10 Cod pr.pen.  

Inculpatul L.M. este necunoscut cu antecedente penale, a săvârşit acţiunea ilicită 

urmare a unui complex de împrejurări care au contribuit să se abată de la conduita sa 

obişnuită, care este una conformă normelor de convieţuire socială. 

În raport de procentul determinant al culpei concurente a victimei, în ceea ce privește 

infracțiunea de ucidere din culpă, instanța urmează a reține în favoarea inculpatului cu privire 

la această infracțiune, circumstanța atenuantă prev. de art.75 alin.2 lit. lit.b Cod pr.pen. , și a 

da efect disp. art. 76 alin.1 Cod penal, limitele de pedeapsă pentru infracțiunea de ucidere din 

culpă în forma prev. de art.192 alin.1,2 Cod penal, devenind 1 an și 4 luni – 4 ani și 8 luni 

închisoare.  

Prin raportare la cele prezentate și în raport de pericolul social concret al fiecărei 

infracțiuni săvârșite, instanța va aplica inculpatului o pedeapsă orientată către noul minim 

special pentru infracțiunea de ucidere din culpă, însă nu va reține circumstanțe atenuante 

pentru infracțiunile de părăsire a locului accidentului și modificarea urmelor infracțiunii, care 

prezintă o gravitate sporită atât sub aspectul formei de vinovăție cu care au fost săvârșite( 

respectiv intenție indirectă), motiv pentru care condamna pe inculpatul L.M. la pedeapsa de 1 

an și 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 

alin.1,2 C.p. și la câte o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de părăsire 

a locului accidentului, prevăzută şi sancţionată de art.338 alin.1 Cod penal, respectiv pentru 

infracţiunea de modificare a locului infracțiunii, prevăzută şi sancţionată de art.338 alin.2 Cod 

penal, 

 În baza art. 38 alin. 1 C.p., 39 alin. 1 lit.b C.p., se vor contopi cele două pedepse de 

câte 2 ani închisoare cu pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 2 

ani închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de 1 an și 2 luni închisoare, urmând ca 

inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani și 2 luni închisoare. 
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În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa reţine că, în cauză, 

raportat la cuantumul pedepsei rezultante aplicate, ce depășește 3 ani închisoare, singura 

modalitate de executare a pedepsei este cea în regim privativ de libertate.  

Apreciind că față de gravitatea infracțiunilor săvârșite cu intenție, inculpatul a relevă o 

nedemnitate în exercitarea unora dintre drepturile civile, instanța va aplica acestuia, pentru 

infracțiunile prev. de art.338 alin.1 Cod penal, respectiv art.338 alin.2 Cod penal, pedeapsa 

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a,b Cod penal, pe durata 

prev. de art.65 Cod penal, și pedeapsa accesorie a interzicerii acelorași drepturi pe durata 

executării pedepsei principale.  

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. Se va deduce din pedeapsa aplicată 

inculpatului L.M. durata arestului preventiv şi arestului la domiciliu din 17.02.2017 la 

11.03.2017, inclusiv. 

Potrivit art.399 Cod pr.pen., se va menţine măsura preventivă a controlului judiciar 

luată faţă de inculpatul L.M., prin încheierea 15/C.M.P.C.P din data de 11.04.2017, a 

Tribunalului Vaslui pronunţată în dosarul nr. 2002/333/2017/a1.2 al Judecătoriei Vaslui.  

În baza art. 399 alin.1,4 Cod pr.pen. rap. la art. 241 alin.1 lit. c Cod pr.pen., constată 

încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar, dispusă împotriva inculpatului 

L.M., prin încheierea nr. 15/C.M.P.C.P din data de 11.04.2017, a Tribunalului Vaslui, la data 

rămânerii definitive a prezentei hotărâri.  

În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 76/2008, instanța va dispune prelevarea probelor 

biologice de la inculpatul L.M., după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi, în baza art.5 

din aceeaşi lege, dispune informarea informa inculpatul asupra faptului că probele biologice 

recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de date Genetice 

Judiciare a profilului genetic.  

ACȚIUNILE CIVILE 

În privinţa laturii civile, instanţa constată că în cursul procesului penal există mai 

multe constituiri de părţi civile în diverse cuantumuri, solicitându-se obligarea părții 

responsabile civilmente la plata de despăgubiri civile, actualizate la dobânda BNR din 

momentul producerii riscului asigurat şi până la momentul plăţii efective integrale şi 

indexarea sumelor la rata indicelui de inflaţie de la data producerii accidentului şi până la data 

plăţii efective, astfel:  

- Ș.C. -concubinul victimei – suma de 10.000 euro despăgubiri materiale, reprezentând 

contravaloarea cheltuielilor de înmormântare și parastasele ulterioare și 150.000 euro, 

despăgubiri morale;  

- Ș.S.B. – fiica de 15 ani victimei - suma de 200.000 euro cu titlu de daune morale 

reprezentând suferinţa psihică generată de dispariţia tragică a mamei; 

- Ș.F. – fiica de 12 ani victimei - suma de 200.000 euro cu titlu de daune morale 

reprezentând suferinţa psihică generată de dispariţia tragică a mamei; 

- T.C.M. – mama victimei - suma de 200.000 euro cu titlu de daune morale 

reprezentând suferinţa psihică generată de dispariţia tragică a fiicei; 

- T.C.M. - sora victimei - suma de 80.000 euro cu titlu de daune morale reprezentând 

suferinţa psihică generată de dispariţia tragică a surorii; 

- T.C.I. - fratele victimei - suma de 80.000 euro cu titlu de daune morale reprezentând 

suferinţa psihică generată de dispariţia tragică a surorii; 
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- G.D. - sora victimei - suma de 80.000 euro cu titlu de daune morale reprezentând 

suferinţa psihică generată de dispariţia tragică a surorii 

 De asemenea s-au solicitat:  

prestații periodice pentru fiicele minore ale victimei până la împlinirea vârstei 

majoratului sau până la 26 ani dacă sunt în continuarea studiilor;  

 actualizarea sumelor la dobânda BNR de la data producerii accidentului până la data 

plății  

-indexarea sumelor cu rata inflației de la data producerii accidentului până la data 

plății  

plata cheltuielilor judiciare.  

De asemenea, s-a constituit parte civilă în cauză Serviciul Judeţean de Ambulanţă 

Vaslui, cu suma de 61,2 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de transportul victimei la spital.  

În dovedirea acţiunilor civile, părţile civile au solicitat administrarea probei cu 

înscrisurile depuse la dosar şi proba testimonială cu martorul R.V.i, probe încuviinţate de 

instanţa. 

 Potrivit art. 19 alin.1,5 Cod procedură penală, latura civilă se soluţionează conform 

legii civile. 

Acţiunea civilă, alăturată celei penale, îşi are izvorul juridic în dispoziţiile art. 1349, 

art. 1381, art. 1386, art.1391 alin. 2 Cod civil, şi, prin urmare, este necesar să se verifice 

existenţa condiţiilor pentru angajarea răspunderii civile delictuale. 

Dreptul la reparaţie se întemeiază pe art. 1381 Cod civil, iar formele reparaţiei sunt 

reglementate de art. 1386 Cod civil. 

Potrivit art.1391 alin. 2 Cod civil, instanţa judecătorească va putea să acorde 

despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea 

încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea 

dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu. 

 Părțile civile au depus la dosar înscrisuri privitoare la legăturile lor de rudenie cu 

victima iar în cazul concubinului, rezultă din declarația martorului audiat în latură civilă 

faptul că acesta conviețuia cu victima și aveau împreună doi copii minori.  

Din prevederile legale menţionate rezultă că pentru angajarea răspunderii civile 

delictuale trebuie să fie întrunite anumite condiţii şi anume: existenţa unei fapte ilicite, a 

prejudiciului, a raportului de cauzalitate şi a vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul.  

Pentru ca prejudiciul să fie susceptibil de reparare, se cer îndeplinite următoarele 

condiţii: să fie cert şi să nu fi fost reparat încă. 

Caracterul cert al prejudiciului presupune ca acesta să fie sigur, atât în privinţa 

existenţei, cât şi în privinţa posibilităţii de evaluare. 

Dovada existenţei prejudiciului şi a întinderii acestuia revine, în temeiul dispoziţiilor 

art. 99 Cod procedură penală, părţilor civile. 

 Totodată, instanţa va avea în vedere culpa concurentă a victimei, evaluată la 

70%, sens în care despăgubirile vor fi diminuate proporţional cu culpa concurentă a victimei.  

În privinţa pretenţiilor materiale formulate de partea civilă Ș.C., concubinul victimei 

care locuia cu victima și aveau doi copii împreună, reprezentând daune materiale constând în 

cheltuieli de înmormântare şi cheltuieli cu pomenile ulterioare, partea civilă a propus audierea 

martorului R.V..  
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Partea civilă Ș.C. nu a depus şi înscrisuri pentru dovedirea cheltuielilor efectuate, nici 

măcar pentru pomenirile ulterioare. 

Instanţa are în vedere că este posibil ca decesul victimei să fi fost de natură a crea un 

prejudiciu celor apropiaţi ca urmare a cheltuielilor efectuate cu înhumarea şi respectarea 

obiceiurilor creştineşti. Cu toate acestea, va putea acorda daune materiale doar în măsura 

dovedirii lor. 

Din declarația martorului audiat în faţa instanţei la cererea părţilor civile ( fila 65 vol 

II) a rezultat faptul că acesta nu cunoaşte cine a suportat cheltuielile de înmormântare, dar că 

el a cheltuit cam 15.500 lei cu înmormântarea și pomenile ulterioare pentru mama sa, însă 

apreciază că cheltuielile ocazionate de aceleași tradiții pentru victimă nu s-au situat la același 

nivel. Din acest motiv, instanța, coroborând declaraţia martorului cu prevederile Legii nr. 

340/2015 privind ajutorul de înmormântare, care este în cuantum de 2.681 lei, constată că este 

prezumat legal faptul că nivelul cheltuielilor minime de înmormântare este de 2.681 lei, astfel 

că în mod global va stabili suma de 10.000 lei cu titlu de despăgubiri materiale constând în 

cheltuieli de înmormântare și pomenile ulterioare. La această sumă urmeazîă a fi aplicat 

procentul de culpă al inculpatului, de 30%. 

Cu privire la daunele morale, instanţa apreciază, fără îndoială, că dispariţia în  

condiţii tragice a unui membru al familiei (concubină, mama, fiica, sora) a produs 

părţilor civile o traumă psihică greu de depăşit, fapt confirmat de către martori, dar care 

rezultă şi din însăşi urmarea produsă de fapta culpabilă a inculpatului. 

La stabilirea daunelor morale instanţa va avea în vedere însă ca sumele de bani ce se 

vor acorda părţilor civile să aibă efecte compensatorii, să nu constituie nici amenzi excesive şi 

nici venituri nejustificate pentru victimele daunelor, sumele ce vor fi stabilite fiind menite nu 

să realizeze o îmbogăţire fără just temei a părţilor civile, ci o dezdăunare echitabilă pentru 

suferinţa încercată. 

Instanţa apreciază că părţile civile sunt îndreptăţite la acordarea de despăgubiri 

reprezentând daune morale, acestea având un caracter pur afectiv, prejudiciul astfel cauzat 

vizând afectarea relaţiilor bazate pe legături sufleteşti, legături care sunt specifice vieţii de 

familie. 

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, la aprecierea gradului de 

atingere a valorilor sociale ocrotite se impune examinarea cazului dedus judecăţii, avându-se 

în vedere părţile, calitatea lor, precum şi urmările produse. Aşadar, încălcarea acestor valori 

generează dreptul şi obligaţia la repararea consecinţelor şi, chiar dacă s-a statuat că prejudiciul 

nepatrimonial nu are un conţinut economic, evaluarea acestuia nu înseamnă stabilirea 

echivalenţei în bani a valorilor încălcate prin fapta ilicită, stabilindu-se că atingerile aduse 

acestei valori, manifestate concret, permit aprecierea intensităţii şi gravităţii lor în raport de 

toate împrejurările cauzei. 

Prin urmare, nu este vorba de o reparare propriu-zisă, respectiv de o repunere în 

situaţia anterioară, care de altfel nici nu este posibilă, daunele morale având doar menirea de a 

uşura suferinţele părţilor civile, cauzate de pierderea într-un moment total neaşteptat a unei 

fiinţe dragi. 

Instanţa arată că nu poate fi negat rezultatul dăunător direct, de natură morală, al 

infracţiunii asupra părţilor civile cărora le-au fost aduse în mod real vătămări asupra valorilor 

şi drepturilor nepatrimoniale. 
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Întregul material probator administrat în cauză a demonstrat existenţa faptei ilicite 

săvârşite de inculpat, a prejudiciului nepatrimonial produs constând în suferinţele psihice 

apărute ca urmare a decesului victimei survenit în urma accidentului de circulaţie, legătura de 

cauzalitate dintre aceste elemente, precum şi vinovăţia inculpatului în forma culpei. 

Suferinţa acestora nu poate fi măsurată şi nici evaluată în bani, însă este cert că aceştia 

au rămas profund îndureraţi şi că nu vor putea fi nicicum consolaţi de pierderea suferită. 

Dimensiunea prejudiciului moral suferit de aceştia se impune a fi stabilită nu doar 

raportat la intensitatea durerilor psihice, la gradul de lezare a sentimentelor de afecţiune care 

stau la baza relaţiilor concrete dintre cei asimilați soților, dintre părinţi şi copil şi între fraţi, 

dar şi la intensitatea acestor relaţii, existenţa sprijinului moral, consecinţele înregistrate în 

planul vieţii familiale şi sociale.  

Instanţa apreciază că sumele solicitate cu titlu de despăgubiri pentru daune morale 

sunt exagerate şi acordarea lor ar transforma un eveniment tragic pentru familie într-o sursă 

de venit, un succes financiar, o îmbogăţire fără just temei, deturnând legea de la scopul pentru 

realizarea căruia a fost edictată. 

Instanţa are în vedere şi legătura afectivă între victimă şi fiecare din părţile civile, 

raportat la vârsta victimei dar și a fiicelor acesteia, la faptul că surorile și fratele victimei 

locuiau în alt sat.  

Având în vedere considerentele expuse, în temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură 

penală, art. 14 alin.1 din OUG nr. 54/2016 şi art. 1349, art. 1381, art. 1386, art.1391 alin. 2 

Cod civil, va admite în parte acţiunile civile formulate de către părţile civile Ș.C., Ș.S.B., Ș.F., 

T.C.I., T.C.M., G.D., T.C.M..  

În baza art. 32 alin.1 lit.a din OUG nr. 54/2016, va obliga B.A.A.R., în calitate de 

parte responsabilă civilmente, la plata următoarelor sume: 

3.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Ș.C. ( 30% din totalul de 

10.000 lei - cheltuieli de înmormântare şi praznice ulterioare) actualizată cu rata inflaţiei şi cu 

dobânda legală, ce se vor calcula de la data de 19.04.2017, momentul formulării pretenţiilor 

materiale, şi până la plata integrală a debitului; 

12.000 lei ( 30% din totalul de 40.000 lei stabilit de instanţă pentru situaţia unei culpe 

exclusive a inculpatului) reprezentând daune morale către partea civilă Ș.C. – concubinul 

victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se vor calcula de la 

data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului; 

12.000 lei (30% din totalul 40.000 lei stabilit de instanţă pentru situaţia unei culpe 

exclusive a inculpatului), reprezentând daune morale către partea civilă Ș.S.B. – fiica minoră 

a victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se vor calcula de 

la data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului; 

12.000 lei (30% din totalul 40.000 lei stabilit de instanţă pentru situaţia unei culpe 

exclusive a inculpatului), reprezentând daune morale către partea civilă Ș.F. – fiica minoră a 

victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se vor calcula de la 

data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului; 

12.000 lei (30% din totalul 40.000 lei stabilit de instanţă pentru situaţia unei culpe 

exclusive a inculpatului), reprezentând daune morale către partea civilă T.C.M. – mama 

victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se vor calcula de la 

data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului; 
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1.800 lei (30% din totalul 6.000 lei), reprezentând daune morale către partea civilă 

T.C.M. – sora victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se 

vor calcula de la data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului; 

1.800 lei (30% din totalul 6.000 lei), reprezentând daune morale către partea civilă 

T.C.I. – fratele victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se 

vor calcula de la data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului; 

1.800 lei (30% din totalul 6.000 lei), reprezentând daune morale către partea civilă 

G.D. – sora victimei, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală, ce se vor 

calcula de la data producerii accidentului 14.01.2017 şi până la plata integrală a debitului. 

În ceea ce privește solicitarea părților civile minore de acordarea unor  

prestații periodice până la momentul majoratului sau a vârstei de 26 de ani, în cazul în 

care continuă studiile, instanța constată că victima nu realiza venituri, însă aportul său în 

gospodărie și în creșterea fiicelor minore este necontestat.  

Pentru stabilirea prestaţiilor periodice ce li se cuvin, în lipsa unor dovezi din care să 

rezulte venitul net al defunctei, instanţa trebuie să aibă în vedere venitul minim pe economie, 

partea la care acestea ar fi fost îndreptăţite Codului civil, respectiv a treia parte din venitul 

minim pe economie lunar pentru amândouă, precum şi culpa victimei în procent ce 70%.  

Astfel, în baza art. 1357 Cod civil, coroborate cu art. 1390 şi art. 524-529 Cod civil 

rap. la art. 499 alin.3 Cod civil şi OUG nr. 54/2016, va obliga B.A.A.R., în calitate de parte 

responsabilă civilmente la plata unor prestaţii periodice lunare, calculate potrivit gradului de 

culpă stabilit în sarcina inculpatului L.M., respectiv în cuantum de câte 1/6 din salariul minim 

pe economie x 30%, în favoarea fiecăreia dintre părţile civile Ș.S.B. – fiica minoră a victimei, 

şi Ș.F. – fiica minoră a victimei, prin reprezentant legal Ș.C., începând cu data producerii 

accidentului 14.01.2017 şi până la încetarea stării de nevoie (până la împlinirea vârstei de 18 

ani, respectiv 26 de ani, în situaţiile în care părţile civile menţionate vor urma studii 

superioare). 

Va respinge restul pretenţiilor civile ca neîntemeiate.  

În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 1349, art. 1381, art. 1386, 

art.1391 alin. 2 Cod civil, OUG nr. 54/2016, coroborat cu art. 23 al.2,3 Cod pr.pen., va admite 

acţiunea civilă formulată de către partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vaslui și va 

obliga B.A.A.R., în calitate de parte responsabilă civilmente, la plata sumei de 61,2 lei cu titlu 

de despăgubiri civile către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vaslui. 

Constată că părţile civile minore au fost reprezentate de apărător ales.  

Constată că inculpatul a fost asistat la soluţionarea prezentei cauze de către un apărător 

ales. 

Va dispune ataşarea la dosar, la data rămânerii definitive a hotărârii, a corpurilor 

delicte depuse la Camera de corpuri delicte şi evidenţiate la poziţia nr. 74/2017 în Registrul 

Corpurilor delicte al Judecătoriei Vaslui.  

În baza art. 274 Cod procedură penală va obliga inculpatul L.M. la plata cheltuielilor 

judiciare.” 

 

 

Împotriva acestei hotărâri au formulat apel în termenul legal prevăzut de art. 

410 Cod procedură penală inculpatul L.M., partea responsabilă civilmente B.A.A.R. şi 
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părţile civile Ș.C., Ș.S.B., Ș.F., T.C.M., T.C.I., T.C.M., G.D., criticând-o pe aspecte de 

netemeinicie şi nelegalitate. 

În motivarea apelului, inculpatul L.M. arată în esenţă că sentinţa apelată este 

netemeinică şi nelegală sub aspectul stabilirii vinovăţiei privind săvârşirea infracţiunii de 

ucidere din culpă, acesta fiind fundamentată pe un probatoriu insuficient, superficial, bazat 

doar pe testimoniile administrate în faza de urmărire penală, precum şi pe expertiza 

criminalistică administrată în aceeaşi faza procesuală, dar şi pe o interpretare superficială şi 

neprofesionistă a celorlalte probe, singura preocupare a instanţei nefiind decât aceea a 

confirmării concluziei actului de sesizare a instanţei. 

Astfel, supune atenţiei instanţei de control judiciar următoarele: 

- instanţa de fond în mod greşit a revenit asupra probei încuviinţate iniţial cu expertiză 

judiciară în vederea stabilirii în concret a defecţiunilor prezentate de către autoturismul 

implicat în accidentul rutier, probă extrem de importantă, ca punct de plecare pentru o 

expertiză criminalistică privind stabilirea dinamicii producerii accidentului; în acelaşi context, 

în mod greşit instanţa de fond a respins solicitarea privind constatarea împrejurării 

funcţionării ambelor faruri ale autoturismului, în contextul în care martora M.A.D. (a cărei 

declaraţie fundamentează convingerea instanţei privind identitatea dintre autoturismul 

implicat în accident şi autoturismul la care face referire martora şi căruia nu îi funcţiona unul 

dintre faruri) a precizat că autoturismului implicat în accident nu îi funcţiona un far; instanţa, 

dând dovadă de aceeaşi superficialitate, în mod greşit a respins solicitarea sa privind stabilirea 

cu certitudine a provenienţei celor 23 de obiecte din material plastic descoperite la locul 

faptei, respectiv dacă acestea provin sau nu în mod cert de la auto XXXXX; instanţa de fond 

în mod greşit a respins solicitarea sa privind stabilirea, pe cale de expertiză medico-legală, cât 

mai exactă a orei la care a intervenit decesul victimei, precum şi a efectuării unui supliment de 

expertiză medico-legale care să lămurească cu argumente ştiinţifice concluzia medicului legist 

cu privire la imposibilitatea ca moartea victimei să fi survenit după doua călcări succesive ale 

acesteia cu două maşini diferite ia un interval foarte mic de timp, precum şi stabilirea cu 

certitudine dacă leziunile prezentate de victimă puteau fi produse şi altfel decât prin călcare; 

instanţa de fond în mod greşit a dispus respingerea cererii sale privind efectuarea unei 

expertize criminalistice care să stabilească, pe baza elementelor de fapt prezervate şi nu pe 

baza metodei simulării, a vitezei autoturismului implicat în accident, iar mai apoi a dinamicii 

producerii accidentului plecând de la viteza astfel stabilită şi a condiţiilor meteo de iarnă; 

-faţa de cele arătate mai sus, în subsidiar, în condiţiile în care Curtea nu va încuviinţa 

o expertiza criminalistică în sensul celor de mai sus, a solicitat efectuarea unei expertize 

criminalistice al cărui obiectiv principal să îl constituie simularea călcării unei persoane cu 

caracteristicile victimei în condiţii de iarnă şi raportat la particularităţile porţiunii de drum pe 

care s-a produs accidentul la viteza presupusă de 80 KM/H cu un autoturism cu greutatea şi 

caracteristicile tehnice similare celui implicat în accident; 

2. Hotărârea apelată este nelegală şi netemeinică sub aspectul reţinerii în sarcina 

acestuia a două infracţiuni în concurs real corespondente infracţiunilor prevăzute de art.338 

alin.l şi 2 Cod Penal. 

Astfel, plecând de la raţionamentul instanţei relativ la considerentele potrivit cu care 

instanţa de fond reţine în sarcina inculpatului săvârşirea acestor infracţiuni cu forma de 

vinovăţie a intenţiei indirecte, apreciază că, pe de o parte, nu poate fi primit acest raţionament 
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raportat la situaţia de fapt degajată din probatoriu (niciun element probatoriu neputând degaja 

împrejurarea că inculpatul ar fi avut reprezentarea intervenirii unui accident rutier în sensul 

legii penale, iar pe de altă parte, apreciază că, aşa cum sunt acestea descrise, infracţiunile 

prevăzute ia art.338 alin.l şi 2 nu pot fi săvârşite decât cu forma de vinovăţie a intenţiei 

directe. 

Prin motivele de apel, părţile civile S.C., S.S.B., S.F., T.C.M., T.C.I., T.C.M, G.I. au 

solicitat admiterea apelului în temeiul art. 421 Cod de Procedura Penala şi desfiinţarea în 

parte a Sentinţei Penale nr. 650/2018, pe care o apreciază nelegală şi netemeinică, si sa se 

dispună admiterea capetelor de cerere după cum urmează: 

a)sub aspectul laturii penale, stabilirea unei culpe de 50% în sarcina şoferului auto 

L.M. în producerea evenimentului rutier din 14.01.2017 ce s-a soldat cu moartea victimei 

T.C.L.; 

b) sub aspectul laturii civile, acordarea către părţile civile a daunelor nepatrimoniale şi 

materiale conform prejudiciului suferit, de către partea responsabilă civilmente B.A.A.R.. 

Prin motivele de apel, partea responsabilă civilmente B.A.A.R. critică sentinţa penală 

pronunţată de Judecătoria Vaslui cu privire la legislaţia în materia asigurărilor. 

Astfel, desi instanţa de fond retine situaţia exactă in care s-a petrecut accidentul si 

faptul ca cea mai mare culpă în producerea accidentului ii revine victimei, victima care avea o 

alcoolemie de 5,25 g°/oo, totuşi nu are in vedere reglementările aplicabile unei astfel de 

situaţii. 

În primul rând, instanţa trebuie sa aibă in vedere faptul ca subscrisa nu este o societate 

de asigurare, ci un garant, care răspunde în lipsa unui contract RCA, dar care se întoarce 

împotriva celui vinovat de producerea prejudiciului. 

Subliniază că subscrisa, prin legea de constituire, se întoarce împotriva celui vinovat 

de producerea pagubei, iar in această situaţie, şoferul are o culpa de 30%, mai puţin de 

jumătate din vina pentru producerea evenimentului şi cu toate acestea, el este pedepsit şi penal 

şi pecuniar. 

O altă chestiune pe care instanţa de fond trebuia sa o aibă în vedere este cu privire la 

acordarea daunelor materiale, care se acordă în cuantumul dovedirii lor, cu documente 

justificative, conform Ordinului ASF nr. 23/2014, aplicabil la data producerii evenimentului: 

în caz de deces: 

a) cheltuielile de înmormântare, inclusiv pentru piatra funerara, precum şi cele 

efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative; 

b) cheltuielile cu transportul cadavrului, inclusiv cele de îmbălsămare, probate cu 

documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul până la localitatea în care se 

face înmormântarea; 

A susţinut că instanţa a constatat că nu există niciun fel de document dar se raportează 

la declaraţia martorului care a cheltuit cu înmormântarea mamei 15.000 lei si considera că în 

cauză s-ar fi cheltuit 10.000 lei. 

Deşi constată ca ajutorul acordat de stat este de 2.681 lei, acesta este o cheltuială 

minimă şi totuşi considera ca poate acorda suma de 10.000 lei cu titlu de daune materiale. 

Susţine că aceasta este o abordare gresită, întrucât nu este normal doar pentru că cel 

care este obligat la plată este un asigurator sau un înlocuitor al acestuia, sumele sa fie acordate 

fără a avea un temei legal. 
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Deşi nu au dovedit niciun leu din cheltuielile de înmormântare, deşi au primit si 

ajutorul de înmormântare de la stat, totuşi instanţa consideră ca suma la care trebuie sa se 

raporteze este 10.000 lei din care scade culpa victimei. 

A solicitat micşorarea sumei de pornire a daunelor materiale, aceasta fiind o sumă 

nedovedită şi legal acordată. 

Cu privire la acordarea daunelor morale, legiuitorul lasă la aprecierea instanţei şi in 

conformitate cu jurisprudența din România acordarea acestor sume. 

Având in vedere starea în care se afla victima, a susţinut că este inadmisibil ca o 

persoană sa meargă pe stradă în stare de coma şi totuşi de pe urma acesteia sa fie primite 

despăgubiri, iar inculpatul să suporte şi pedeapsa penală, dar şi pe cea materială. 

A susţinut că la stabilirea cuantumului daunelor morale, trebuie avut in vedere 

principiul general de acordare a acestora, respectiv realizarea unei reparaţii echitabile în raport 

cu prejudiciul afectiv ce le-a fost cauzat reclamanţilor şi în raport cu prejudiciul concret adus 

condiţiilor acestora de viaţă. 

 Pentru stabilirea daunelor morale nu există prevederi legale exprese cu privire la 

cuantumul lor, dar pentru a fi acordate, mai ales când cuantumul solicitat este mare, acestea 

trebuie dovedite. Aşa cum prevede doctrina şi jurisprudența, daunele morale au rolul de a 

acoperi prejudiciile cu caracter nepatrimonial suferite de părtile civile si sunt menite sa 

conducă la realizarea unei reparaţii echitabile în raport cu prejudiciul ce le-a fost cauzat şi în 

raport cu prejudiciul adus condiţiilor lor de viaţă. 

Deşi cuantificarea prejudiciului moral nu este supusă unor criterii legale de 

determinare, daunele morale se stabilesc prin apreciere, ca urmare a aplicării criteriilor 

referitoare la consecinţele negative suferite de cei în cauza, în plan fizic, psihic si afectiv, 

importanta valorilor lezate, măsura în care acestea au fost lezate, intensitatea cu care au fost 

percepute consecinţele vătămării etc. Toate aceste criterii se subordonează conotației 

aprecierii rezonabile, pe o baza echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv 

produs, dar trebuie să se ţină cont şi de circumstanţele în care s-a produs prejudiciul. 

Important de reţinut este faptul că instanţa de judecata, atunci când apreciază asupra 

cuantumului daunelor morale ce urmează a fi acordate, evaluează despăgubirea care vine sa 

compenseze prejudiciu, nu prejudiciul ca atare. 

A mai arătat că suma acordată fiicelor este egală cu suma acordată concubinului, ceea 

ce conduce la ideea că instanţa de fond nu a analizat cererea părţilor civile sub un aspect 

obiectiv, concubinul neputând moral primi aceeaşi suma cu cea primită de copiii defunctei. 

Cu privire la indexarea despăgubirilor cu indicele de inflaţie si acordarea dobânzii, a 

făcut următoarele precizări: indexarea, sub aspect funcţional, reprezintă procedeul de 

relaționare a două valori, mai exact de corelare a variaţiilor valorii economice a obligaţiei cu 

un element de referinţă. În accepţiune juridică, indexarea reprezintă procedeul de reevaluare 

de plin drept a cuantumului unei sume obiect al obligaţiei pecuniare, în funcţie de variaţia 

unui indice de referinţă, stabilit prin voinţa părţilor sau cea a unei autorităţi. Recurgerea la 

indexare se realizează în scopul menţinerii echilibrului între prestaţiile datorate, prin 

acoperirea deprecierii valorii monedei naţionale şi păstrarea în timp a puterii sale de 

cumpărare. 

 A subliniat că până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, subscrisa nu are nicio 

datorie faţă de părţile civile, daunele urmează a fi acordate de instanţa de judecată, iar în acest 
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moment are calitatea unui garant, având în vedere că la producerea evenimentului nu era o 

poliţă RCA valabilă pentru autoutilitara implicată în evenimentul rutier. 

Cu privire la acordarea prestaţiilor periodice, consideră că au fost acordate fără temei 

legal, având în vedere că victima nu avea un loc de muncă la data accidentului, dar nici nu s-a 

dovedit un aport material al acesteia în gospodărie. 

Fondul nu poate crea un confort financiar mai mare decât cel avut anterior decesului, 

este imoral, nu este posibil ca victima să nu fi participat material la cheltuielile casei însă 

acum subscrisa să fie obligată la plata unei prestaţii periodice pe care victima nu o asigura 

minorelor. 

De asemenea, a susţinut că nici probele administrate în cauză nu au condus la ideea ca 

defuncta obţinea venituri de genul sumelor acordate cu titlu de daune morale. Astfel, se poate 

spune că prin acordarea acestor sume părților civile, din punct de vedere material, li s-a 

conferit un grad de confort material mai mare decât cel avut anterior. 

Cu privire la obligarea subscrisei la plata către Serviciul Judeţean de Ambulanţă 

Vaslui, a invocat prevederile art. 251 din Legea nr. 32/2000, potrivit cărora: „Fondul de 

Protecţie a Victimelor Străzii se constituie în scopul: b) de a despăgubi persoanele păgubite 

prin accidente de vehicule, dacă vehiculul respectiv, tramvaiul, care a provocat accidentul a 

rămas neidentificat sau nu era asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin 

accidente de vehicule, cu toate că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

proprietarul acestuia avea obligaţia să încheie o astfel de asigurare. 

Art.5 alin.4 din Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008, 

stipulează că nicio entitate care a compensat în orice fel persoanele despăgubite sau a oferit 

acestora servicii în legătură cu prejudiciul suferit nu are dreptul să solicite de la Fond 

recuperarea cheltuielilor efectuate. 

 În raport de dispoziţiile legale menţionate, s-a constatat că în mod greşit prima 

instanţă a obligat partea responsabilă civilmente apelantă Fondul de Protecţie a Victimelor 

Străzii la plata despăgubirilor civile solicitate de Serviciul Judeţean de Ambulanta Vaslui. 

In concluzie, a solicitat admiterea cererii de apel formulată de subscrisa, sa se constate 

că hotărârea fondului este netemeinică şi nelegală, iar pe cale de consecinţa: 

• să se diminueze suma acordată cu titlul de daune materiale; 

• să se diminueze daunele morale acordate, cu menţiunea că instanţa a acordat 

daune morale la acelaşi nivel copiilor defunctei cu cel acordat concubinului; 

• sa se înlăture obligarea subscrisei la plata ratei inflaţiei şi dobânda la daunele 

morale; 

• sa se înlăture obligarea subscrisei la plate prestaţiei periodice, având in vedere 

ca defuncta nu realiza venituri si nici nu s-a dovedit participarea acesteia materială la 

cheltuielile gospodăriei; 

• sa se înlăture obligaţia subscrisei la plata despăgubirilor către Serviciul 

Judeţean de Ambulanţă Vaslui, ţinând cont de rolul pentru care a fost constituit Fondul. 

In drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 408 şi urm. din Codul de procedură 

penală, Legea nr. 136/1995, Ordinul CSA 14/2011. 

 

Examinând sentința apelată sub toate aspectele de fapt și de drept, în limitele 

determinate de calitatea procesuală a apelanţilor, atât prin prisma motivelor invocate dar şi din 
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oficiu, în raport de prevederile art. 417 alin. 2 Cod procedură penală Curtea constată 

următoarele: 

 

Judecata în primă instanță s-a desfășurat cu respectarea tuturor normelor de procedură 

penală incidente în cauză, instanţa de control judiciar neidentificând aspecte de nelegalitate. 

Cu privire la activitatea infracţională dedusă judecăţii, prima instanţă a procedat în mod 

temeinic, echitabil şi imparţial la analiza, interpretarea şi evaluarea tuturor mijloacelor de 

probă, într-o manieră convingătoare, susceptibilă a înlătura orice dubiu cu privire la existenţa 

faptelor, la comiterea acestora de către inculpat şi la vinovăţia acestuia.  

În etapa deliberării, raportat la latura penală a cauzei, judecătorul fondului a realizat o 

analiză și o evaluare judicioasă și completă a întregului material probator strâns în cursul 

urmăririi penale, pe baza căruia a reținut o situație de fapt corectă, conformă cu realitatea 

obiectiva ce rezultă din probatoriul administrat.  

Cu menţiunea că va expune ulterior considerentele pentru care apreciază greşită 

condamnarea inculpatului L. şi sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 338 alin. 2 

Cod penal, Curtea constată că prima instanță a ajuns în mod corect la concluzia îndeplinirii 

condițiilor legale pentru condamnarea inculpatului pentru comiterea infracţiunilor de părăsire 

a locului accidentului, prevăzută de art. 338 alin. 1 Cod penal, şi ucidere din culpă, prevăzută 

de art. 192 alin. 2 Cod penal, constatând, conform art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, că 

există fiecare dintre aceste fapte, că acestea constituie infracțiunii şi că au fost săvârșite de 

inculpat cu vinovăţia cerută de lege. Toate aceste condiții au rezultat dincolo de orice îndoială 

din probele administrate în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii, instanţa realizând în 

cuprinsul sentinţei atacate o analiză efectivă a elementelor probatoriului, argumentele sale 

fiind însuşite de instanţa de control judiciar.  

Raportat la motivele de apel indicate de inculpat, instanţa de apel, analizând probele 

administrate în cursul urmăririi penale, al cercetării judecătoreşti efectuate de prima instanţă, 

precum şi motivele pentru care instanţa a respins solicitările de probe la care inculpatul se 

referă în motivele de apel, a ajuns la concluzia că argumentele expuse de inculpatul-apelant la 

punctul 1 din cadrul motivelor sale de apel sunt neîntemeiate.  

Curtea constată că în mod corect prima instanţă a avut în vedere precizările Serviciului 

Judeţean de Medicină Legală Vaslui la raportul de necropsie, din care rezultă că toate 

leziunile constatate aveau caracter vital, cadavrul neprezentând leziuni care să fi putut fi 

produse postmortem, neexistând prin urmare elemente care să susţină călcarea cadavrului în 

repetate rânduri de către alte autovehicule. În aceste condiţii, instanţa a apreciat asupra 

utilităţii expertizării celorlalte fragmente găsite la locul faptei în contextul în care prin raportul 

de constatare criminalistică nr. 34135/14.02.2017 întocmit de Serviciul Criminalistic din 

Cadrul I.P.J. Vaslui s-a concluzionat că 7 fragmente de plastic ridicate cu ocazia cercetării la 

faţa locului provin de la autoturismul condus de inculpat, din declaraţiile soţiei inculpatului 

rezultă că autoturismul a trecut peste un dâmb iar acesta a încetinit şi a s-a uitat în oglinda 

retrovizoare, martorul Piruş a declarat în cursul judecăţii că a auzit o bufnitură, zgomot de 

frânare şi apoi a observat trecând un singur autoturism, care părea după faruri a fi un Renault 

model Megane, iar inculpatul nu a contestat că cele 7 fragmente ar proveni de la autoturismul 

său, susţinând însă că ar fi trecut peste ceva negru, de aproximativ un metru, care putea fi o 

cioată. Atunci când se pronunţă asupra unui mijloc de probă, instanţa trebuie să analizeze 
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pertinenţa şi utilitatea acestuia în raport cu probatoriul administrat deja, fără a se putea 

considera automat că prin respingerea unei cereri de completare a probatoriului aceasta ar 

încălca dreptul la apărare al inculpatului. Din punctul de vedere al Curţii, în mod corect a 

apreciat instanţa că, raportat la probatoriul administrat deja şi la datele ce rezultau din acesta, 

nu existau motive suficiente pentru a considera că analiza celorlalte fragmente, la care 

inculpatul a făcut referire, şi stabilirea eventuală a faptului că nu proveneau de la autoturismul 

inculpatului ar fi fost de natură să influenţeze stabilirea corectă a situaţiei de fapt. 

Curtea constată că susţinerile inculpatului-apelant cu privire la superficialitatea 

analizei instanţei de fond în ce priveşte situaţia de fapt reţinută sunt neîntemeiate, prima 

instanţă expunând de o manieră clară şi detaliată aspectele care i-au format convingerea 

asupra realităţii situaţiei de fapt deduse judecăţii şi înlăturând motivat apărările inculpatului. 

Prima instanţă a făcut o analiză corectă şi în ansamblu a probatoriului, din modul de expunere 

a considerentelor sale rezultând de o manieră logică în ce mod probele administrate au format 

convingerea interioară a judecătorului. Curtea apreciază că prima instanţă a analizat cu atenţie 

şi a motivat efectiv înlăturarea apărărilor inculpatului, completând concluziile ce rezultau din 

probele ştiinţifice cu aspectele relatate şi menţinute de martorii audiaţi în mod nemijlocit, 

raportându-se şi la poziţia şi la argumentele inculpatului. Cât priveşte critica inculpatului-

apelant cu privire la declaraţia martorei M., instanţa de apel constată că în considerentele 

sentinţei apelate sunt menţionate clar aspectele pe care instanţa le-a avut în vedere din 

declaraţia acesteia, legate de condiţiile de vizibilitate nocturnă şi de starea carosabilului, 

precum şi clarificarea, de către martoră, a împrejurării că de la trecerea peste calea ferată până 

la locul accidentului s-a întâlnit cu mai multe autoturisme. 

În ceea ce priveşte stabilirea vitezei cu care circula inculpatul, superioară celei 

maxime admise în localitate, Curtea constată că instanţa a avut în vedere nu doar concluziile 

expertului, ci şi declaraţiile celor doi martori privind posibilitatea lor de a observa şi de a evita 

obstacolul reprezentat de victimă, în condiţiile respectării vitezei legale.  

În aceste condiţii, Curtea consideră ca neîntemeiate criticile inculpatului-apelant sub 

acest aspect, prima instanţă reţinând în mod corect că din probele administrate rezulta dincolo 

de orice îndoială rezonabilă că victima fusese călcată şi târâtă de un singur autoturism, iar 

acesta fusese cel condus, cu o viteză peste cea legală, stabilită prin expertiză la 80 de 

kilometri pe oră, de inculpatul L., care a sesizat de altfel obstacolul peste care a trecut atât 

înainte, cât şi după evenimentul rutier, a avut reflexul de a încetini pentru a verifica natura 

obstacolului peste care trecuse, după care a ales să îşi continue deplasarea. 

În mod corect, apreciază Curtea, a fost stabilită de prima instanţă şi latura subiectivă a 

infracţiunii de părăsire a locului accidentului, ca fiind comisă de inculpat cu intenţie directă, 

singura modalitate care rezulta din probatoriul administrat. Inculpatul a observat obstacolul şi 

nu l-a putut evita din cauza vitezei excesive şi a condiţiilor de vizibilitate, l-a văzut şi în 

oglinda retrovizoare după ce a încetinit şi a preferat să accepte posibilitatea de a fi trecut peste 

o persoană culcată pe carosabil, decât să coboare şi să verifice realitatea presupunerilor sale, 

cu posibila consecinţă a angajării răspunderii penale şi a întârzierii din drumul urgent pe care 

îl străbătea cu soţia sa. În mod corect prima instanţă a avut în vedere şi împrejurarea că 

inculpatul, dacă ar fi considerat într-adevăr că a lovit un ciot sau un alt obiect, a avut 

posibilitatea şi timpul suficient pentru a afla despre realitatea celor întâmplate şi pentru a le 

corela cu aspectele percepute în momentul producerii evenimentului rutier. 
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Cât priveşte proporţia culpei pe care prima instanţă a reţinut-o în sarcina victimei, 

criticată de părţile civile, Curtea consideră că în sentinţa atacată au fost identificate şi 

analizate în mod corect elementele pe baza cărora aceasta a fost stabilită la 70% şi că acest 

procent este unul corespunzător împrejurărilor de fapt desprinse din probatoriu, nivelul de 

îmbibaţie alcoolică al victimei fiind fără îndoială determinant în prezenţa acesteia, în lipsa 

altor date fără a se mişca, pe carosabil în timpul nopţii, observarea şi ocolirea ei fiind de 

natură a pune probleme chiar şi unui şofer care nu era grăbit şi nu circula cu o viteză peste cea 

legală.  

Ajungând, prin urmare, la concluzia că situaţia de fapt şi proporţia culpei victimei au 

fost reţinute în mod corect de instanţa de fond în urma unei analize juste a probatoriului, 

Curtea consideră că apelul inculpatului este fondat în ceea ce priveşte reţinerea, în concurs, a 

infracţiunii prevăzute de art. 338 alin. 1 şi a infracţiunii prevăzute de art. 338 alin. 2 Cod 

penal. Astfel, inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Vaslui pentru săvârşirea „infracţiunilor de ucidere din culpă şi părăsirea locului 

accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, fapte prevăzute de art. 192 alin. 1 

şi 2 şi art.. 338 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal”, la secţiunea „În 

drept” din rechizitoriu făcându-se referire, în al doilea alineat, la o singură infracţiune de 

părăsire a locului accidentului sau modificare sau ştergere a urmelor acestuia, fără a se face o 

analiză distinctă, aşa cum ar fi fost nu numai firesc, dar şi necesar, cu privire la ambele 

alineate ale art. 338 alin. 1 Cod penal, dacă la trimiterea în judecată s-ar fi avut în vedere 

infracţiuni distincte. În realitate, la indicarea încadrării juridice a fost avută în vedere 

denumirea marginală a art. 338 Cod penal, fără a rezulta în vreun fel că s-ar fi dispus 

trimiterea în judecată pentru două infracţiuni distincte, în concurs cu cea de ucidere din culpă. 

Instanţa de apel consideră că prin concluziile procurorului de şedinţă nu poate fi 

modificat dispozitivul rechizitoriului, reprezentat potrivit actului de sesizare de două 

infracţiuni, uciderea din culpă şi infracţiunea cu privire la care procurorul a considerat că s-ar 

încadra la art. 338 alin. 1 şi 2, în sensul că sunt îndeplinite condiţiile ambelor alineate, 

punându-se eventual problema schimbării încadrării juridice, ceea ce prima instanţă a şi 

dispus.  

Curtea este de acord cu argumentul primei instanţe în sensul că fapta de la alineatul al 

doilea al art. 338 ar include în conţinutul său şi fapta de la alineatul întâi, cele două având în 

vedere elemente materiale diferite, care nu pot coexista decât în forma concursului. Instanţa 

de apel nu este însă de acord cu argumentele pentru care prima instanţă a considerat că, în 

cazul în care inculpatul pleacă de la locul accidentului cu maşina, încadrarea juridică nu poate 

fi decât cea a unui concurs de infracţiuni, cea prevăzută de art. 338 alin. 1 şi cea prevăzută de 

art. 338 alin. 2 Cod penal. 

Curtea consideră că situaţia de fapt reţinută în mod corect de prima instanţă relevă 

întrunirea elementelor de tipicitate ale infracţiunilor de ucidere din culpă, prevăzută de art. 

192 alin. 1 şi 2 Cod penal, şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de 

poliţie, prevăzută de art. 338 alin. 1 Cod penal. În mod corect prima instanţă a reţinut că nu 

există date suficiente pentru a reţine în sarcina inculpatului, în ceea ce priveşte plecarea de la 

locul accidentului, decât intenţia indirectă. Astfel, inculpatul a avut reprezentarea faptului că 

exista posibilitatea ca obstacolul peste care a trecut să fi fost o persoană aflată pe carosabil, 
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acceptând rezultatul periculos reprezentat de decesul sau vătămarea acelei persoane şi luând 

decizia să îşi continue drumul, fără a-l accepta.  

Prima instanţă nu a analizat, cum de altfel nu a făcut-o nici procurorul în rechizitoriu, 

separat elementele de tipicitate ale celei de-a treia infracţiuni pe care a reţinut-o în sarcina 

inculpatului, aceea de modificare sau ştergere a urmelor accidentului, prevăzută de art. 338 

alin. 2 Cod penal, reţinând doar că, atâta timp cât inculpatul a plecat de la locul accidentului 

cu maşina, automat a săvârşit şi această a treia infracţiune. Cu alte cuvinte, prima instanţă a 

considerat că, pentru a nu comite un concurs de infracţiuni, conducătorul auto care cauzează 

un accident cu victime şi alege să plece de la faţa locului, asumându-şi astfel răspunderea 

pentru infracţiunea prevăzută de art. 338 alin. 1 Cod penal, trebuie neapărat să lase 

autoturismul pe care îl conducea la faţa locului, orice deplasare a lui fiind considerată 

modificare sau ştergere a urmelor accidentului, şi să plece pe jos sau pe o altă cale. Curtea nu 

consideră că o astfel de abordare ţine cont de atitudinea subiectivă a inculpatului, care poate fi 

diferită prin raportare la cele două infracţiuni, în sensul că inculpatul îşi poate asuma părăsirea 

locului accidentului cu consecinţele ei, atât în ce priveşte dificultatea identificării şi tragerii 

lui la răspundere penală, cât şi în ceea ce priveşte diminuarea şanselor de salvare a victimei şi 

îngreunarea stabilirii condiţiilor producerii accidentului, fără a avea intenţia, directă sau 

indirectă, de a modifica sau şterge urmele accidentului. A modifica sau a şterge urmele unui 

accident presupune, în opinia Curţii, o atitudine subiectivă specială în acest sens, care implică 

reaua-credinţă, un proces deliberativ urmat de acţiuni în direcţia înşelării organelor de 

cercetare, al denaturării unor aspecte de fapt, precum şi o activitate care să meargă dincolo de 

simpla părăsire a locului respectiv, prin care inculpatul să caute să îşi atenueze răspunderea 

sau să pună organele de poliţie pe o pistă greşită, anticipând consecinţele lăsării urmelor 

accidentului aşa cum se găsesc şi acţionând efectiv pentru înlăturarea acestor consecinţe. 

Curtea consideră că din probatoriul administrat nu rezultă nicidecum elemente care să susţină 

o asemenea atitudine subiectivă din partea inculpatului, în sensul că ar fi avut reprezentarea 

că, părăsind locul unui posibil accident, modifica sau ştergea urmele acestuia.  

Urmele accidentului rămân la faţa locului, cu excepţia celor care pot fi identificate 

asupra autoturismului, inclusiv la un moment ulterior continuării deplasării de către inculpat. 

Art. 338 alin. 2 Cod procedură penală are în vedere intervenţii asupra urmelor, inclusiv a celor 

de pe autoturism, imediat sau la un moment ulterior, nu deplasarea autovehiculului în sine.  

Pe de altă parte, însăşi prevederea celor două fapte în cadrul unor alineate distincte, ca 

infracţiuni de sine stătătoare, nu îngăduie a se trage concluzia că părăsirea locului accidentului 

la volanul autoturismului ar presupune automat comiterea şi a unei alte infracţiuni, cu conţinut 

distinct. Dacă ar fi acceptată o astfel de interpretare, o persoană acuzată în acest mod ar fi 

îndreptăţită să invoce o lipsă de previzibilitate a legii. 

Prin urmare, instanţa va înlătura din cuprinsul sentinţei atacate dispoziţiile privind 

schimbarea încadrării juridice şi condamnarea inculpatului pentru comiterea infracţiunii 

prevăzute de art. 338 alin. 2 Cod penal. Curtea de Apel nu consideră că se impune o soluţie de 

achitare cu privire la aceasta din urmă, din moment ce, astfel cum rezultă suficient de clar din 

actul de sesizare, infracţiunea de modificare sau ştergere a urmelor infracţiunii nici nu a făcut 

obiectul trimiterii în judecată ca infracţiune distinctă. Curtea va înlătura dispoziţiile privind 

contopirea pedepselor şi va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost 

trimis în judecată inculpatul, în sensul reţinerii a două infracţiuni în concurs, uciderea din 
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culpă, prevăzută de art. 192 alin. 1 şi 2 Cod penal, şi părăsirea locului accidentului ori 

modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, prevăzută de art. 338 alin. 1 Cod penal.  

Curtea constată că pedepsele aplicate inculpatului L. Cristian pentru cele două 

infracţiuni pe care le are în vedere la schimbarea încadrării juridice au fost aplicate în mod 

legal şi au fost corect individualizate ca natură şi cuantum, prima instanţă făcând o expunere 

corespunzătoare şi clară a criteriilor pe care le-a avut în vedere la stabilirea acestora, aplicând 

în mod corect circumstanţa atenuantă derivând din proporţia culpei reţinute în sarcina victimei 

doar pentru infracţiunea de ucidere din culpă, subliniind în mod întemeiat gravitatea faptei de 

părăsire a locului accidentului, în condiţiile în care persoana accidentată a decedat, iar 

inculpatul nu s-a prezentat în faţa organelor de poliţie pentru a declara accidentul nici după ce 

s-a putut convinge care era de fapt realitatea. 

Curtea va contopi cele două pedepse pentru infracţiunile reţinute în sarcina 

inculpatului, astfel cum au fost ele stabilite prin sentinţa apelată, pedeapsa rezultantă fiind de 

2 ani şi 6 luni închisoare.  

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a executării acesteia, Curtea constată că 

prima instanţă nu a avut motive pentru a face o analiză amănunţită în acest sens, având în 

vedere limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru uciderea din culpă şi cuantumul 

pedepsei principale rezultante, care a depăşit 3 ani închisoare. Raportat la pedeapsa principală 

rezultantă pe care urmează a o stabili în urma admiterii apelului inculpatului, având în vedere 

lipsa antecedentelor penale în ceea ce îl priveşte pe inculpat, circumstanţele sale personale, 

care conturează profilul unui cetăţean bine integrat în societate şi cu o familie, lipsa unor date 

în sensul că de la data comiterii faptelor ar mai fi încălcat legea penală în alte moduri, 

împrejurarea că ambele fapte au fost comise în aceeaşi împrejurare şi în conexitate, 

neexistând prin urmare date suficiente în sensul că acest inculpat ar avea o atitudine generală 

de ignorare a valorilor sociale ocrotite de legea penală, apreciind că în cazul său executarea 

efectivă a pedepsei nu este neapărat necesară pentru atingerea scopului acesteia, Curtea 

consideră că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 91 Cod penal şi va dispune 

suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare, pe durata 

unui termen de supraveghere de 3 ani. 

În baza art. 93 alin. 1 C. penal Curtea îl va obliga pe inculpat ca, pe durata termenului 

de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

 a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iași, la datele fixate de acesta; 

 b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 

 c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; 

 d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

 e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale 

de existenţă. 

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b C. penal, Curtea va dispune ca, pe parcursul termenului 

de supraveghere, inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de 

Serviciul de Probaţiune Iași sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate. 

În baza art. 93 alin. 3 C. penal, instanţa îi va impune inculpatului obligaţia ca, pe 

parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul 

comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile, la una din instituțiile din subordinea Consiliului 

Local Iași sau Consiliului Local Ciurea, jud. Iași, la alegerea consilierului de probațiune. 
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În baza art. 94 alin. 1 C. penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute 

în art. 93 alin. 1 lit. c - e se comunică Serviciului de Probaţiune Iași. În baza art. 94 alin. 2 C. 

penal supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. 3 C. pen. se face de 

Serviciului de Probaţiune Iași. 

În baza art. 404 alin. 2 C. pr. penală, Curtea îi va atrage atenţia inculpatului asupra 

dispoziţiilor art. 96 C. penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub 

supraveghere. 

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa de apel constată ca fiind întemeiate 

susţinerile părţii responsabile civilmente B.A.A.R. în ceea ce priveşte obligarea acestei părţi, 

prin sentinţa atacată, la plata de daune materiale către Serviciul Judeţean de Ambulanţă. 

Astfel, Curtea constată că, potrivit art. 32 alin. 4 din O.U.G. nr. 54/2016, nici o entitate care a 

compensat în orice fel persoanele prejudiciate sau a oferit acestora servicii în legătură cu 

prejudiciile suferite, inclusiv servicii medicale, în baza unor contracte încheiate ori în baza 

legii, nu are dreptul să solicite de la B.A.A.R. recuperarea cheltuielilor efectuate. Serviciul 

Judeţean de Ambulanţă constituie, în sensul textului de lege mai sus amintit, entitate care, în 

baza legii, a oferit servicii medicale de urgenţă victimei accidentului, chiar dacă aceste 

servicii nu au fost apte să ducă la salvarea vieţii acesteia şi numai rudele sale au calitatea de 

părţi civile. Prin urmare, Curtea va înlătura din cuprinsul sentinţei atacate dispoziţia 

respectivă.  

Tot în privinţa daunelor materiale, Curtea consideră că apelul părţii responsabile 

civilmente este fondat şi în privinţa daunelor materiale acordate de prima instanţă, astfel încât 

va înlătura din cuprinsul dispozitivului sentinţei apelate dispoziţia privind obligarea părții 

responsabile civilmente la plata daunelor materiale în cuantum de 3000 lei, iar în rejudecare 

va respinge ca nefondată cererea părții civile Ș.C. de obligare a părții responsabile civilmente 

B.A.A.R. la plata daunelor materiale constând în cheltuieli de înmormântare și praznice 

ulterioare. Sub acest aspect, Curtea reţine că prima instanţă nu a motivat de o manieră 

convingătoare dispoziţia de obligare la plata daunelor materiale, nu a stabilit dacă ajutorul de 

înmormântare a fost sau nu ridicat, nu a indicat modul în care a ajuns la suma de 10000 de lei, 

mai ales în condiţiile în care, astfel cum a menţionat expres, partea civilă nu a depus înscrisuri 

în dovedirea cheltuielilor cu înmormântarea şi pomenirile, iar din declaraţia martorului audiat 

nu rezultă date certe în această privinţă. Chiar dacă este notoriu că înmormântarea unei 

persoane şi pomenirile religioase obişnuite ulterioare implică de regulă cheltuieli 

considerabile, cuantumul acestora diferă în funcţie de o multitudine de factori, iar în 

soluţionarea pretenţiilor civile referitoare la daune materiale instanţa trebuie să aibă în vedere 

în ce măsură aceste cheltuieli rezultă din probatoriu, care cade în mod evident în sarcina părţii 

civile. În lipsa unor probe din care să rezulte o sumă determinată sau determinabilă care să fi 

fost efectiv cheltuită cu această destinaţie, o aproximare nu poate ţine loc de determinare a 

existenţei şi întinderii prejudiciului.  

Cât priveşte cuantumul daunelor cuantumul daunelor morale la care a fost obligată 

partea responsabilă civilmente B.A.A.R., Curtea apreciază ca fiind nefondate susţinerile părţii 

responsabile civilmente şi va admite apelul părţilor civile sub acest aspect. Raportat la 

maniera violentă în care şi-a pierdut viaţa victima, la legăturile afective care pot fi considerate 

în mod firesc a exista între persoane cu gradul de rudenie pe care îl aveau părţile civile faţă de 

victimă, de durata şi caracterul legăturii între victimă şi concubinul acesteia, de natură a 
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justifica pe deplin corespondenţa cu o relaţie între soţi, ţinând cont şi de criteriile expuse 

amănunţit de prima instanţă în sentinţa apelată, Curtea consideră că repararea prejudiciului 

afectiv suferit de părţile civile presupune acordarea unor daune morale într-un cuantum mai 

ridicat, apreciind ca fiind corespunzătoare suma de 100000 de lei pentru fiecare dintre copiii, 

mama şi concubinul acesteia, respectiv suma de 30000 de lei pentru fiecare dintre fraţii 

victimei, sume la care urmează a fi aplicat procentul de 30% corespunzător culpei inculpatului 

în producerea accidentului. În acest sens, Curtea consideră ca neîntemeiată critica părţii 

responsabile civilmente, în sensul că acordarea unor sume identice unor părţi civile cu legături 

diferite în raport cu victima denotă analiza superficială a pretenţiilor. Curtea consideră că 

datele cauzei nu justifică nicidecum o diferenţiere între copiii rămaşi fără mamă, concubinul 

rămas fără partenerul stabil şi în situaţia de a se îngriji singur de aceştia şi mama victimei, 

fiind cunoscut că persoanele în vârstă resimt deosebit de acut şocul pierderii unui copil. 

Apelul părţii responsabile civilmente este însă fondat cât priveşte data de la care 

urmează a curge dobânda legală pentru sumele stabilite cu titlu de daune morale, care nu 

poate fi decât data de la care aceste sume devin certe, şi anume data rămânerii definitive a 

hotărârii. 

Curtea va majora deci cuantumul daunelor morale la care a fost obligată partea 

responsabilă civilmente B.A.A.R. la câte 30.000 lei în cazul părților civile Ș.C., Ș.S.B., Ș.F., 

T.C.M. și la câte 9000 lei în cazul părților civile T.C.M., T.C.I., G.D. și va modifica data în 

raport de care aceste sume vor fi actualizate cu rata inflației și cu dobânda legală, din data 

producerii accidentului (14.01.2017), în data pronunțării prezentei decizii. 

În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 1349, art. 1381, art. 1386, 

art.1391 alin. 2 Cod civil, art. 32 alin. 4 din OUG nr. 54/2016, coroborat cu art. 23 al. 2,3 Cod 

pr.pen., Curtea va admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă Serviciul Judeţean de 

Ambulanţă Vaslui și îl va obliga pe inculpatul L.M. la plata sumei de 61,2 lei cu titlu de 

despăgubiri civile către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vaslui. 

Curtea va menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate care nu contravin prezentei 

decizii. 

 În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat cu 

ocazia soluționării apelurilor vor rămâne în sarcina statului. 

 

8. Imposibilitatea reținerii art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) Cod penal anterior  în 

condițiile existenței unei hotărâri anterioare de amânare a aplicării pedepsei 

Cuprins pe materii: Drept penal, obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii 

Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei 

Indice alfabetic: forma de vinovăție, circumstanțe atenuate facultative 

Temei de drept: art. 26, art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) Cod penal anterior, art. 18 ind. 1 

alin. (1), art. 18 ind. 4 din Legea nr. 78/2000, art. 5 alin. (1) din Noul Cod penal 

 

„Din probatoriul administrat Curtea a tras concluzia că intenţia cu care 

inculpata-apelantă a acţionat a fost indirectă, în sensul că aceasta a atestat 

efectuarea unor verificări care nu au fost în realitate efectuate, inclusiv în ceea ce 

priveşte conformitatea presei de balotare, şi chiar dacă nu a urmărit obţinerea pe 
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nedrept în baza acestor atestări a unor fonduri europene de către autoritatea 

beneficiară, a avut o atitudine de acceptare a posibilităţii ca specificaţiile tehnice 

ale utilajului să nu corespundă cerinţelor din proiect. Sub acest aspect, Curtea 

consideră că sintagma „cu rea-credinţă” introdusă ulterior săvârşirii faptei în 

textul de incriminare nu are semnificaţia referirii stricte la intenţia directă, ci la 

forma de vinovăţiei a intenţiei, cu cele două modalităţi, această precizare a Curţii 

privind modalitatea intenţiei nefiind de natură a influenţa aprecierea asupra legii 

aplicabile.” 

„În mod nejustificat prima instanţă a reţinut în favoarea inculpatei buna 

conduită anterioară, ca circumstanţă atenuantă facultativă, coborând pedeapsa 

la 6 luni închisoare, în condiţiile în care minimul special era de un an şi 6 luni 

închisoare. În acest sens, Curtea are în vedere, în primul rând, împrejurarea care 

nu a fost cunoscută şi nici adusă la cunoştinţa primei instanţe, aceea referitoare 

la stabilirea anterioară a vinovăţiei inculpatei într-o altă cauză penală, definitivă 

în februarie 2016, pentru o infracţiune comisă în anul 2014, fără legătură cu 

activitatea în exercitarea căreia inculpata a comis fapta din prezenta cauză. 

Indiferent de obiectul respectivei cauze şi de atitudinea subiectivă a inculpatei în 

comiterea acelei infracţiuni de profanare de morminte, şi cu toate că este vorba 

de o infracţiune comisă după cea dedusă judecăţii în prezenta cauză, fiind vorba 

despre o circumstanţă atenuantă facultativă, Curtea nu poate accepta că, în 

aceste condiţii, lipsa altor implicări penale şi activitatea desfăşurată de inculpată 

anterior comiterii faptei de complicitate la infracţiunea din legea specială mai 

poate fi valorificată ca circumstanţă atenuantă cu consecinţa coborârii sub 

minimul special. În acest sens, Curtea reţine că, în condiţiile în care prima 

instanţă ar fi analizat situaţia juridică la zi a inculpatei, ar fi avut de aplicat 

dispoziţiile legale privind anularea amânării aplicării pedepsei şi stabilirea unei 

pedepse rezultante pentru un concurs de infracţiuni, operaţiune care nu poate fi 

realizată direct în calea de atac fără încălcarea dreptului la un dublu grad de 

jurisdicţie.  

Pe de altă parte, aprecierile expuse de procuror în motivarea apelului 

referitoare la caracterul normal, firesc, al împrejurărilor care au fost avute în 

vedere de prima instanţă la reţinerea circumstanţei atenuante sunt întemeiate, 

raportat la conţinutul infracţiunii şi la natura activităţii în cadrul căreia a fost 

săvârşită în general trebuind admis că pentru persoanele care ajung în situaţia de 

a comite astfel de infracţiuni buna integrare în societate, pregătirea profesională, 

profesionalismul manifestat anterior în activitatea respectivă sunt circumstanţe cu 

caracter de normalitate, prin urmare reducerea pedepsei sub minimul special nu 

a fost justificată suficient de datele cauzei. Acestea fiind reţinute, Curtea 

apreciază că şi în condiţiile în care nu este aplicabilă o circumstanţă atenuantă 

facultativă reglementată exclusiv de legea veche, rămân valabile consideraţiile 

primei instanţe raportat la legea penală mai favorabilă inculpatei.” 
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Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 

750/05.11.2018  

Prin Sentinţa penală nr. 82/2018 Tribunalul Vaslui a hotărât astfel: 

„Condamnă pe inculpata C.T. la o pedeapsă de 6 (şase) luni închisoare pentru 

săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de tentativă la 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 Uniunii Europene sau din bugetele 

administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 26 Cod penal anterior cu referire la 

art. 18 ind. 4 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 18 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu 

aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) Cod penal anterior, art. 76 alin. (1) lit. d) Cod penal 

anterior (dispoziţii legale în forma în vigoare la data faptei) şi art. 5 alin. (1) din Noul Cod 

penal. 

În temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa 

accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, 

lit. b) și c) Cod penal anterior (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective 

publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de 

exercita profesia de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, respectiv dreptul de a fi 

diriginte de şantier) pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal anterior. 

În baza art. 81 Cod penal anterior, cu aplicarea art. 5 alin. (1) din Noul Cod penal, 

dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate de 6 luni închisoare.  

În temeiul art. 82 Cod penal anterior, fixează termen de încercare pe o durată de 2 

(doi) ani și 6 (şase) luni de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. 

Conform art. 71 alin. (5) Cod penal anterior, cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 

187/2012, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. 

Potrivit art. 404 alin. (2) Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei asupra 

dispozițiilor art. 83 alin. (1) Cod penal anterior privind revocarea suspendării condiționate în 

cazul în care aceasta săvârşeşte din nou o infracțiune în termenul de încercare și cumulării 

pedepsei de 6 luni închisoare din prezenta cauză cu cea aplicată pentru noua infracţiune. 

Constată că persoana vătămată MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, 

ADMINISTRAŢIEI ŞI FONDURILOR EUROPENE nu s-a constituit parte civilă în procesul 

penal. 

Conform art. 272 alin. (1) și art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă inculpata 

să achite statului suma de 4.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 2.500 lei cheltuieli 

judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.  

Conform art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, suma de 130 lei, reprezentând parte 

din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (avocat N.D., delegaţie nr. 985/07.12.2017), se 

achită din fondurile Ministerului Justiţiei. 

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.05.2018.” 

Pentru a hotărî astfel a reţinut următoarele: 

,, Pe rolul Tribunalului Vaslui, s-a înregistrat la data de 19.06.2017 dosarul cu nr. 

2007/89/2017 prin care Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia 

Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi a dispus trimiterea în judecată a inculpatei 
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C.T., trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de 

tentativă la 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 

Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 

48 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 18 ind. 4 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 18 ind. 1 

alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) din Noul Cod penal. 

În actul de sesizare, rechizitoriul nr. 34/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi, s-au reţinut 

următoarele aspecte cu privire la situaţia de fapt: 

La data de 30.07.2009 a fost iniţiată procedura de „cerere de ofertă” prin publicarea 

invitaţiei de participare nr. 221974 în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) 

pentru atribuirea contractului de „Lucrări de construcţie staţie de sortare şi depozitare a 

materialelor refolosibile şi gunoi menajer” cu o valoare estimată de 1.777.619,96 RON fără 

TVA. 

La data de 10.08.2009 a avut loc deschiderea ofertelor depuse în prezenţa 

reprezentanţilor ofertanţilor şi a membrilor comisiei de evaluare. 

Comisia de evaluare a ofertelor constituită din numiţii I.A. (preşedinte), I.P. (membru) 

şi V.P. (membru) a fost învestită prin Dispoziţia conducătorului autorităţii contractante nr. 

266/10.08.2009. Au fost depuse, până la termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv 

10.08.2009, ora 12.00, un număr de 3 oferte. 

Operatorii economici care au depus oferte şi preţurile prezentate de aceştia în cadrul 

şedinţei de deschidere a ofertelor din data de 10.08.2009, ora 13.00 au fost după cum 

urmează: SC GNT GENERAL CONSTRUCT SRL  - 1.509.669,57; SC IRIDEX GROUP 

CONSTRUCŢII SRL  - 1.628.848; SC V.R. SRL - 1.475.435,50. 

Criteriul de atribuire a contractului de lucrări a fost cel prevăzut în documentaţia de 

atribuire, respectiv „preţul cel mai scăzut”, conform prevederilor art. 198 alin. 1 lit. b) din 

OUG nr. 34/2006. 

La data de 20.08.2009 membrii comisiei de evaluare a ofertelor au semnat raportul 

procedurii de atribuire a contractului ce face obiectul verificărilor, fiind desemnată 

câştigătoare oferta depusă de SC V.R. SRL, în valoare de 1.475.435,50 RON fără TVA. 

La data de 18.09.2009 a fost încheiat, între Consiliul Local Dimitrie Cantemir (în 

calitate de achizitor) şi SC V.R. SRL (în calitate de executant), contractul de lucrări nr. 222, 

aferent activităţii nr. 4 „Realizarea lucrărilor de construcţii” din cererea de finanţare care a 

stat la baza semnării contractului de grant, obiectul principal al acestuia constând în realizarea 

următoarelor lucrări: rampă descărcare deşeuri; staţie sortare deşeuri; bandă de sortare; 

pavilion administrativ; utilităţi; 62 platforme betonate. 

Preţul convenit de părţi pentru îndeplinirea contractului de lucrări a fost de 

1.475.435,50 RON fără TVA, iar durata acestuia a fost de 43 de zile (dar nu mai târziu de 

31.10.2009). 

Contractul de lucrări a fost modificat prin 4 acte adiţionale, astfel: 

actul adiţional nr. 1 din data de 30.10.2009 prin care s-a modificat durata contractului 

până la data de 18.12.2009; 

actul adiţional nr. 2 din data de 27.04.2010 prin care s-a prelungit durata contractului 

cu încă 16 zile, respectiv de la data de 27.04.2010 până la expirarea contractului de finanţare; 
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actul adiţional nr. 3 din data de 11.05.2010 prin care s-a suspendat contractul de 

lucrări ca urmare a apariţiei necesităţii unor lucrări suplimentare care au presupus 

reproiectare; 

- actul adiţional nr. 4 din data de 18.10.2010 prin care s-a suplimentat valoarea 

contractului iniţial cu valoarea de 349.201,32 RON fără TVA şi s-a renunţat la valoarea de 

34.004,66 RON fără TVA din contractul iniţial, valoarea totală devenind 1.790.632,16 RON 

fără TVA, la care s-a adăugat TVA în cuantum de 409.871,37 RON; totodată, s-a prelungit 

durata contractului pentru execuţia lucrărilor suplimentare până la data de 30.11.2010. 

Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în data de 05.10.2009, pe perioada de 

derulare a contractului lucrările fiind suspendate atât din cauza condiţiilor meteorologice 

nefavorabile, în perioada 02.12.2009 - 26.04.2010, cât şi ca urmare a semnării actului 

adiţional nr. 3 din data de 11.05.2010 privind apariţia lucrărilor suplimentare. 

Autorizaţia de construcţie a fost valabilă până la data de 05.10.2010, iar recepţia la 

terminarea lucrărilor a avut loc la data de 29.11.2010, remedierile fiind finalizate în data de 

30.04.2011. 

Pentru contractul de lucrări nr. 222/18.09.2009, în discuţie, au fost întocmite 8 situaţii 

de plată, valoarea totală a plăţilor efectuate fiind de 2.200.502,74 RON cu TVA inclus, fiind 

plătită integral valoarea pentru care au fost încheiate contractul şi actele adiţionale. 

Serviciile de proiectare şi realizare a proiectului tehnic au fost asigurate de SC P.T. 

SRL Iaşi în baza contractului de prestări servicii nr. 1150/04.07.2008, iar serviciile de 

dirigenţie de şantier pentru contractul de lucrări în cauză au fost asigurate de PF T.C. în baza 

contractului nr. 219/15.09.2009. 

Anterior încheierii contractului nr. 219/15.09.2009 între comuna Dimitrie Cantemir, în 

calitate de achizitor, şi PF C.T., reprezentată prin C.T., în calitate de prestator, la data de 

20.08.2009, la comuna Dimitrie Cantemir este înregistrată sub nr. 202, Invitaţia de depunere a 

ofertei tehnice şi financiare privind „Serviciile de dirigenţie de şantier în cadrul proiectului 

SISTEM DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MENAJERE ÎN COMUNA 

DIMITRIE CANTEMIR, JUDEŢUL VASLUI - STAŢIE DE SORTARE ŞI DEPOZITARE 

MATERIALE REFOLOSIBILE ŞI GUNOI MENAJER, PLATFORME BETONATE, proiect 

finanţat prin Programul PHARE 2005/017-553.04.01.04.01, document primit, sub semnătură 

de către suspecta C.T. la data de 21.08.2009. 

Potrivit punctului II din această invitaţie - CERINŢE REFERITOARE LA 

ACTIVITATEA DE INSTRUIRE - „prestatorul se obligă să îndeplinească cerinţele din 

prezenta invitaţie şi să respecte termenii de referinţă impuşi de Autoritatea Contractantă”. 

In ceea ce priveşte TERMENII DE REFERINŢA, în cuprinsul aceleiaşi invitaţii se 

arată că „termenii de referinţă necesari realizării instruirii se află detaliaţi în Caietul de sarcini 

ataşat” invitaţiei în cauză. 

Astfel, potrivit CAIETULUI DE SARCINI (ataşat invitaţiei mai sus referite), 

dirigintele de şantier trebuie să respecte sarcinile contractului său de servicii. 

Sarcina 2 Urmărirea execuţiei lucrărilor aferente proiectului SISTEM DE 

COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MENAJERE ÎN COMUNA DIMITRIE 

CANTEMIR, JUDEŢUL VASLUI - STAŢIE DE SORTARE ŞI DEPOZITARE 

MATERIALE REFOLOSIBILE ŞI GUNOI MENAJER, PLATFORME BETONATE: 
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- studiază proiectul tehnic, specificaţiile tehnice şi caracteristicile şantierului şi 

raportează către AC şi proiectant orice problemă care ar putea afecta construcţia sau orice 

inadvertenţe constatate între detaliile tehnice şi condiţiile fizice din teren; 

- monitorizează îndeaproape progresul şi calitatea lucrărilor şi înştiinţează AC, în 

timp util, despre orice problemă ce poate afecta termenul final al lucrării sau costul acesteia: 

- verifică respectarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie şi respectarea 

planului calităţii şi a procedurilor tehnice pentru lucrarea respectivă; 

- interzicerea utilizării de către constructor a materialelor necorespunzătoare din 

punct de vedere calitativ şi fără certificate de conformitate ori agrement tehnic. Toate 

certificatele de conformitate vor fi păstrate pentru cartea construcţiei; 

- verificarea existenţei documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa dintre 

caracteristicile acestora şi condiţiile impuse prin caietele de sarcini; 

- verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în 

vederea obţinerii unei lucrări de calitate... 

Lucrările, materialele şi echipamentele se vor conforma specificaţiilor, proiectului 

tehnic şi altor cerinţe din contract şi vor puse la dispoziţia supervizorului, care va trebui să 

confirme îndeplinirea cerinţelor de calitate. 

Dirigintele de şantier poate solicita înlocuirea oricărui material sau echipament 

necorespunzător. 

Sarcina 3 Avizarea documentelor de plată în baza situaţiilor de lucrări emise de 

executant şi lucrărilor real executate şi care să corespundă standardelor de calitate: 

Dirigintele de şantier va primi de la contractant situaţii pentru plata intermediară la 

sfârşitul fiecărei luni într-o formă agreată de ambele părţi şi o situaţie pentru plata finală. 

Situaţiile de plată vor include următoarele documente: 

- situaţii de lucrări pentru lucrările real executate; 

- borderou de lucrări: valoarea totală estimată a contractului şi a lucrărilor executate 

până la sfârşitul perioadei aflate în discuţie, plăţi efectuate şi rest de plată; 

- valori reflectând orice modificare de valoare rezultate ca urmare a dispoziţiilor de 

şantier şi respectiv a NCS şi NR; 

- sume care trebuie oprite ca reţineri (pentru garanţia de bună execuţie — dacă este 

cazul); 

- sume care trebuie să fie deduse în contul rambursării avansului; 

- oricare altă sumă la care contractantul poate avea dreptul conform contractului. 

Dirigintele de şantier va aprecia care din sumele solicitate de contractant sunt 

corespunzătoare, respectiv reflectă lucrări real executate care să respecte caracteristicile 

tehnice şi de calitate. 

Dirigintele de şantier va analiza documentele primite în maxim 5 zile lucrătoare şi va 

prezenta opinia sa Autorităţii Contractante (dacă e favorabilă, va semna toate documentele şi 

va propune plata, dacă are obiecţiuni, va întocmi o notă de obiecţiuni ce va fi înaintată 

constructorului prin intermediul investitorului). 

Sarcina 4 Pregătirea recepţiei la terminarea lucrării 

Imediat după ce AC a înştiinţat dirigintele de şantier că executantul este dispus să 

convoace Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, acesta va pregăti documentele 
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necesare recepţiei, în conformitate cu prevederile Regulamentului 273/1994, completat prin 

HG 940-2006. 

Va solicita proiectantului, prin intermediul AC, întocmirea „referatului de proiectare 

cu privire la execuţia construcţiei”. 

Dirigintele de şantier va asigura secretariatul Comisiei de recepţie şi va întocmi 

actele de recepţie. 

Dacă PV de recepţie la terminarea lucrărilor este cu obiecţiuni, dirigintele de şantier 

va avea obligaţia de a urmări soluţionarea tuturor obiecţiunilor prevăzute în anexele PV de 

recepţie la terminarea lucrărilor şi a tuturor recomandărilor comisiei, în termenul fixat şi 

acceptat de părţi. 

Se va asigura că s-a întocmit PV de remediere a lucrărilor prevăzute în anexele PV de 

recepţie. 

Sarcina 5 întocmirea şi predarea cărţii construcţiei 

Dirigintele de şantier va pregăti şi întocmi pe parcursul derulării investiţiei cartea 

construcţiei conform Regulamentului 273/1994 completat prin HG 940/2006. Cartea 

construcţiei va fi predată Autorităţii Contractante, dispusă separat, pe capitole: 

capitolul A: documentaţia de proiectare; 

capitolul B: documentaţia de execuţie, inclusiv Autorizaţia de construire; 

capitolul C: recepţia lucrării; 

capitolul D: exploatarea, întreţinerea, comportarea în timp a construcţiei. 

La data de 24.08.2009, inculpata C.T. înaintează Primăriei comunei Dimitrie 

Cantemir, judeţul Vaslui oferta tehnică pentru proiectul „SISTEM DE COLECTARE 

SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MENAJERE ÎN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, 

JUDEŢUL VASLUI - STAŢIE DE SORTARE ŞI DEPOZITARE MATERIALE 

REFOLOSIBILE ŞI GUNOI MENAJER, PLATFORME BETONATE” - PROGRAM 

PHARE 2005/017-553.04.01.04.01. 

Această ofertă tehnică a fost elaborată de către C.T. pe baza cerinţelor din caietul de 

sarcini ce i-a fost pus la dispoziţie de către comuna Dimitrie Cantemir, în calitate de 

Autoritate Contractantă, cu adresa nr. 202/20.08.2009. 

La data de 15.09.2009, între comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui, în calitate de 

achizitor şi P.F. C.T., reprezentată prin C.T., în calitate de prestator, a fost încheiat contractul 

de prestări servicii nr. 219, potrivit căruia: 

serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 

prestator în propunerea sa tehnică, respectiv caietul de sarcini; 

prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în conformitate cu propunerea sa tehnică; 

prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor; totodată este răspunzător 

atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 

personalului folosit pe toată durata contractului. 

Astfel, se susţine că inculpata C.T. avea obligaţia de a urmări execuţia tuturor 

lucrărilor aferente proiectului SISTEM DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR 

MENAJERE ÎN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEŢUL VASLUI - STAŢIE DE 

SORTARE ŞI DEPOZITARE MATERIALE REFOLOSIBILE ŞI GUNOI MENAJER, 

PLATFORME BETONATE, sens în care trebuia să studieze proiectul tehnic şi specificaţiile 
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tehnice, echipamentele folosite în cadrul proiectului în discuţie trebuind să se conformeze 

aceloraşi specificaţii şi proiectului tehnic, având posibilitatea, în calitatea sa de diriginte de 

şantier, să solicite înlocuirea oricărui echipament necorespunzător. 

Pe timpul executării lucrărilor, respectiv la data de 01.09.2010 S.C. V.R. S.R.L. - 

reprezentată de numitul C.I. a încheiat cu S.C. T. S.R.L. - reprezentată de R.M., contractul de 

vânzare-cumpărare comercială nr. 237/01.09.2010 având ca obiect vânzarea unei linii de 

sortare cu 4 posturi de lucru şi a unei linii de presare cu presă semiautomată pentru suma de 

68.000 EUR fără TVA, din care 25.500 EUR fără TVA fiind preţul liniei de presare cu presă 

semiautomată. 

În realitate, detaliile contractuale au fost discutate de reprezentantul S.C. T. S.R.L. cu 

numitul G.F. ca reprezentant al S.C. V.R. S.R.L., acesta fiind desemnat ca persoană ce asigura 

servicii de control tehnic cu calitatea, în baza contractului de colaborare nr. 555/06.08.2009 

încheiat cu S.C. V.R. S.R.L. 

La data de 27.09.2010, S.C. T. S.R.L. a emis în favoarea S.C. V.R. S.R.L. următoarele 

documente înregistrate în evidenţele S.C. T. S.R.L.: 

factura fiscală nr. 720/27.09.2010 în valoare de 357.980,56 lei cu TVA inclus, factură 

ce a fost achitată de S.C. V.R. S.R.L. în data de 25.02.2011, în care este inclusă 

contravaloarea unei prese de balotare deşeuri semiautomată; 

declaraţia de conformitate nr. 230/27.09.2010 care a fost emisă şi semnată de numitul 

R.M. pentru certificarea conformităţii produsului „Presă de balotare deşeuri orizontală 

semiautomată”, tipul HPB 25, număr de serie DC 09; 

- certificatul de garanţie nr. 244/27.09.2010 pentru asigurarea garanţiei pe o perioadă 

de 24 de luni de la livrarea produsului „Presă de balotare deşeuri orizontală semiautomată”, 

tipul HPB 25, număr de serie DC 09 . 

S.C. T. S.R.L. a livrat efectiv şi pus în funcţiune presa de balotat, în locaţia realizării 

investiţiei din com. Dimitrie Cantemir, la data de 29.09.2010, conform proceselor-verbale de 

recepţie nr. 2 şi 3 din 29.09.2010 respectiv 28.09.2010. 

Pe timpul implementării proiectului, deşi presa de balotare (neconformă proiectului 

tehnic şi caietului de sarcini) nu fusese nici măcar contractată (achiziţia efectivă a acesteia 

având loc la data de 27.09.2010, iar livrarea şi punerea în funcţiune la data de 29.09.2010) la 

data de 24.08.2010 numitul C.I., în calitate de reprezentant al S.C. V.R. S.R.L. a semnat 

factura fiscală seria VSCAA nr. 05151931 din 24.08.2010 în valoare de 200.000,00 lei, prin 

care a facturat beneficiarului proiectului - Comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui - 

contravaloarea situaţiei de lucrări cu nr. 05/24.08.2010 la obiectivul „Staţie de sortare şi 

materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate Comuna Dimitrie Cantemir, 

judeţul Vaslui, conform contract nr. 222/18.09.2009” care cuprinde „Formularul C2 - 

Centralizatorul financiar al obiectelor” şi formularul Cil — Lista cuprinzând cantităţile de 

utilaje şi echipamente tehnologice” (toate acestea fiind semnate de numiţii F.V. - reprezentant 

al beneficiarului, I.C. - reprezentant al executantului S.C. V.R. S.R.L. şi C.T. - diriginte de 

şantier). Prin aceste înscrisuri, numiţii F.V., C.I. şi C.T. au atestat în fals achiziţia respectiv 

punerea în funcţiune a produsului ofertat „Presă de balotare deşeuri orizontală 

semiautomată”, tipul HPB 40, în valoare de 81.229,00 lei fără TVA. Prin ordinele de plată nr. 

433/24.08.2014 şi 434/24.08.2014 Comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui a virat în contul 

S.C. V.R. S.R.L. suma de 200.000,00 lei (în care este inclusă suma de 81.229,00 lei), cu toate 
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că lucrările aferente instalării presei de balotare deşeuri menţionată mai sus nu fuseseră 

executate (aceasta nu fusese nici măcar contractată la momentul respectiv). 

De asemenea, pe parcursul derulării contractului de prestări servicii nr. 

219/15.09.2009, încheiat între comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui, în calitate de 

achizitor şi P.F. C.T., reprezentată prin C.T., în calitate de prestator, inculpata C.T. a întocmit, 

semnat şi ştampilat înscrisul intitulat „Raport de activitate” în cuprinsul căruia consemnează, 

printre altele, următoarele: 

„OB. 5 BALOTARE ŞI CONCASARE 

In vederea valorificării deşeurilor reciclabile a fost necesară achiziţionarea unui 

echipament pentru compactarea şi balotarea, respectiv o presă de balotoare. Presa este cuplată 

la curent electric trifazic cu împământare. 

Linia de presare 

Bandă de primire deşeuri, presă cu buncăr metalic de recepţie deşeuri cu montaj 

înclinat 

Presă de balotare orizontală semiautomată 

Perforator PET-uri detaşabil 

Tablou electric de comandă”. 

La data de 29.11.2010 a fost semnat Procesul verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor înregistrat cu nr. 956/29.11.2010, prin care s-a atestat faptul că, până la data 

întocmirii acestuia, au fost executate lucrările aferente investiţiei, lucrările fiind efectuate 

conform indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, astfel fiind admisă recepţia lucrărilor 

executate cu o serie de lucrări rămase de executat, materializate în Anexa 2 a Procesului 

verbal, care au rămas în sarcina executantului SC V.R. SRL. 

Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor care a semnat procesul verbal mai sus 

menţionat a fost constituită în baza Deciziei nr. 554/26.11.2010 a primarului comunei 

Dimitrie Cantemir, din aceasta făcând parte următoarele persoane: A.I., C.T., P.N., A.Ș. şi 

B.N.. 

Prin cererea finală de plată nr. 2062/10.02.2011, reprezentantul Comunei Dimitrie 

Cantemir a solicitat Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord Est rambursarea sumei de 

52.336,54 euro, la care au fost ataşate următoarele documente false: 

factura fiscală nr. 515193 din data de 24.08.2010 emisă de SC V.R. SRL către 

Comuna Dimitrie Cantemir în valoare de 200.000 cu TVA, reprezentând „c/v situaţie de plată 

nr. 05 la ob. Staţie de sortare şi depozitare mat. refolosib. com. Dimitrie Cantemir, jud. 

Vaslui”, conf. contract nr. 222/18.09.2009”; 

formularul C2 - Centralizatorul financiar al obiectelor - Situaţii de plată nr. 05 în care 

la rubrica „Grupa de obiecte. Denumirea obiectului” menţionat „Balotare şi concasare 

deşeuri” în valoare de 81.229 lei fără TVA, înscris semnat de F.V., în calitate de primar al 

Comunei Dimitrie Cantemir, reprezentant al beneficiarului, precum şi în calitate de manager 

de proiect, C.I., în calitate de reprezentant al executantului SC V.R. SRL şi C.T., în calitate de 

diriginte de şantier; 

- formularul C11 - Lista cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente, 

tehnologice, inclusive dotările în care este înscrisă presa automată de balotat în valoare de 

81.229 lei fără TVA, înscris semnat de F.V., în calitate de primar al Comunei Dimitrie 

Cantemir, reprezentant al beneficiarului, precum şi în calitate de manager de proiect, C.I., în 
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calitate de reprezentant al executantului SC V.R. SRL şi C.T., în calitate de diriginte de 

şantier; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 956/29.11.2010 (semnat 

de numiţii A.I., C.T., P.N., A.Ș. şi B.N., în calitate de membri ai comisiei de recepţie la 

terminarea lucrărilor, desemnaţi prin Decizia nr. 554/26.11.2010 a primarului comunei 

Dimitrie Cantemir), prin care s-a atestat faptul că, până la data întocmirii acestuia, au fost 

executate lucrările aferente investiţiei, lucrările fiind efectuate conform indicatorilor tehnico-

economici aprobaţi, astfel fiind admisă recepţia lucrărilor executate cu o serie de lucrări 

rămase de executat, materializate în Anexa 2 a Procesului verbal, care au rămas în sarcina 

executantului SC V.R. SRL. 

La data de 15.04.2011 a fost semnată o Notă de constatare privind execuţia şi 

finalizarea lucrărilor cuprinse în Anexa nr. 2 a Procesului verbal nr. 956/29.11.2010 prin care 

s-a acordat un nou termen de finalizare a remedierilor şi lucrărilor neterminate pentru data de 

30.04.2011. Astfel, la data de 30.04.2011 a fost semnat Procesul verbal de stingere a lucrărilor 

nefinalizate cuprinse în Anexa nr. 2. 

La data de 28.04.2011, prin documentul denumit „lista de verificare şi raportul vizitei 

la faţa locului” întocmit de reprezentanţii ADR Nord-Est, la descrierea activităţii nr. 4 

Realizarea lucrărilor de construcţii”, se reţine faptul că presa de balotat achiziţionată este de 

25 de tone, iar în fişa tehnică din proiect este descrisă o presă de 40 de tone. 

În urma verificărilor efectuate, la data de 05.05.2011, A.D.R. NORD EST nu a avizat 

pentru decontare cererea finală de plată nr. 2062/10.02.2011 depusă de reprezentantul 

Comunei Dimitrie Cantemir, prin care a solicitat rambursarea sumei de 52.336,54 euro. 

La data de 29.05.2013 a fost semnat Procesul verbal de recepţie finală a lucrărilor 

înregistrat cu nr. 1195/29.05.2013, în cuprinsul căruia s-a precizat faptul că „obiectivul s-a 

comportat corespunzător în perioada de garanţie”. 

In vederea soluţionării cauzei, s-a solicitat Departamentului pentru Luptă Antifraudă 

efectuarea unui control la Comuna Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui pentru verificarea legalităţii 

acestor aspecte, departament care a înaintat cu adresa nr. 1456/2013 din 30.06.2014 nota de 

control întocmită în acest sens. 

Cu ocazia acestui control s-a confirmat faptul că, pentru operaţionalizarea staţiei de 

colectare selectivă a deşeurilor a fost livrată o presă de balotat ale cărei capacităţi nu 

corespundeau cerinţelor impuse prin caietul de sarcini şi proiectul tehnic al investiţiei. în 

concret, din verificările efectuate s-a stabilit că prestatorul S.C. V. S.R.L.  a pus la dispoziţia 

beneficiarului o „PRESĂ DE BALOTARE DEŞEURI ORIZONTALĂ SEMIAUTOMATĂ 

tip HPB25” (având capacitate de presare 25 tone) însă, pentru a se asigura aparenţa încadrării 

produsului în parametrii tehnici solicitaţi, s-au realizat înscrisuri falsificate din care rezultă 

faptul că a fost livrat un alt tip de presă, având capacitate de 40 tone, de tipul HPB 40. 

Consilierii Departamentului de Luptă Antifraudă au evidenţiat şi faptul că, efectuând vizita la 

faţa locului, au fost observate urme de intervenţie asupra înscrierilor privind caracteristicile 

tehnice aflate pe carcasa utilajului, în sensul că partea frontală în care se menţionează 

capacitatea de presare de 40 tone prezenta urme de revopsire, nuanţa folosită fiind uşor 

diferită de cea iniţial aplicată de producător, fontul utilizat pentru înscrierea menţiunii „40T” 

era diferit de cel utilizat de producător iar plăcuţa metalică privind datele de identificare ale 

utilajului prezenta două poansonări suprapuse cu privire la tipul acesteia: cea originală de 25 
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tone aplicata de producător, peste care s-a aplicat o altă poansonare, cu urme evidente de 

contrafacere, care precizează capacitatea de 40 tone. 

Consilierii Departamentului pentru Luptă Antifraudă au relevat de asemenea şi 

neconcordanţele în privinţa întocmirii Declaraţiei de conformitate nr. 230/27.09.2010 şi 

Certificatului de garanţie nr. 244/27.09.2010 emise de S.C. T. S.R.L. pentru produsul 

„PRESA DE BALOTARE DEŞEURI ORIZONTALĂ SEMIAUTOMATĂ tip HPB40” 

(având capacitate de presare 40 tone) depuse la cartea tehnică a construcţiei, aflată în posesia 

Primăriei com. Dimitrie Cantemir, având în vedere faptul că, în evidenţa emitentului celor 

două înscrisuri s-au regăsit declaraţia de conformitate şi certificatul de garanţie cu aceleaşi 

numere de înregistrare, dar având conţinut diferit, fiind emise pentru produsul livrat în 

realitate, de tipul HPB 25. 

Anterior formulării concluziilor de mai sus, la data de 09.05.2014, DLAF a solicitat 

furnizorului presei de balotat, respectiv SC T. SRL, documentele justificative privind 

vânzarea presei de balotare către SC V.R. SRL. Ca urmare a acestei solicitări, SC T. SRL a 

transmis documentele solicitate prin adresa nr. 1456/2013/14.05.2014, astfel: 

- contractul de vânzare cumpărare comercială nr. 237/01.09.2010 încheiat cu SC V.R. 

SRL având ca obiect vânzarea unei linii de sortare cu 4 posturi de lucru şi a unei linii de 

presare cu presă semiautomată pentru suma de 68.000 EUR fără TVA, din care 25.500 EUR 

fără TVA fiind preţul liniei de presare cu presă semiautomată; 

- fişa analitică a contului de client SC V. SRL pentru perioada ianuarie 2007 - 

decembrie 2011 din care rezultă faptul că între cele două societăţi a existat în perioada de 

referinţă o singură operaţiune înregistrată în contabilitatea societăţii, respectiv cea născută din 

contractul de vânzare cumpărare sus-menţionat; astfel, în data de 27.09.2010, SC T. SRL a 

emis factura nr. 720 în valoare de 357.980,56 RON cu TVA inclus, factură ce a fost achitată 

de SC V.R. SRL în data de 25.02.2011; 

- factura nr. 720/27.09.2010 din care reiese valoarea liniei de presare cu presă 

semiautomată, respectiv 108.260,25 RON fără TVA şi procesele verbale de punere în 

funcţiune din zilele de 28.09.2010 şi 29.09.2010; 

- certificatele de garanţie şi declaraţiile de conformitate pentru produsele livrate în 

baza contractului de vânzare-cumpărare sus-amintit. 

Astfel, declaraţia de conformitate nr. 230/27.09.2010 aflată în evidenţele SC T. SRL şi 

transmisă DLAF prin adresa nr. 25/10.05.2014 a fost emisă pentru certificarea conformităţii 

produsului „Presă de balotare deşeuri orizontală semiautomată”, tipul HPB 25, număr de 

serie DC 09, iar certificatul de garanţie nr. 244/27.09.2010 a fost emis pentru asigurarea 

garanţiei pe o perioadă de 24 de luni de la livrarea produsului „Presă de balotare deşeuri 

orizontală semiautomată”, tipul HPB 25. număr de serie DC 09. 

În urma analizei acestor documente transmise de SC T. SRL rezultă faptul că singura 

presă de balotare achiziţionată de SC V.R. SRL a fost presa de balotare deşeuri orizontală 

semiautomată, tipul HPB 25, număr de serie DC 09, la preţul de 108.260,25 RON fără TVA. 

Prin specificaţiile tehnice, ca parte a documentaţiei de atribuire, s-a solicitat livrarea 

unei prese de balotat orizontale semiautomate, cu o forţă de presare de 40 de tone, respectiv 

400 kN. 
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În urma verificărilor efectuate de echipa de control DLAF, s-au identificat pe site-ul 

producătorul caracteristicile tehnice aferente fiecăreia dintre cele două prese de balotare, 

astfel: 

 

Tipul presei Putere (V/kW) Forţa de 

presare 

(tone) 

Greutate balot 

(kg) 

Dimensiunile 

balotului 

(Lxlxh, mm) 

Dimensiunile 

presei (Lxlxh. mm) 

HPB m 25 380 V/5.5kW 251 Până la 250 kg 1000x720x720 4750x980x2120 

HPB 40 380 V/11 kW 40 t Până la 400 kg 1200x820x820 5120x1200x2520 

 

Ca urmare a celor prezentate anterior, s-a constatat faptul că presa de balotare livrată 

de SC V.R. SRL este de tip HPB 25, cu o forţă de presare de 25 de tone. 

Este evident faptul că intervenţiile asupra presei de balotare au avut loc după vizita 

reprezentanţilor ADR Nord-Est din data de 28.04.2011 ca urmare a menţionării acestor 

observaţii, referitoare la presa de balotare, în raportul vizitei finale la faţa locului. Totodată, se 

remarcă faptul că la data recepţiei la terminarea lucrărilor, respectiv 29.11.2010, presa de 

balotare nu suferise aceste intervenţii, această presă prezentând caracteristicile date de 

producător pentru modelul HPB 25. 

Cu privire la documentele pe care reprezentantul beneficiarului afirmă că le deţine şi 

care dovedesc faptul că presa de balotat ar fi de tipul HPB 40, echipa de control a efectuat 

verificări şi a constatat faptul că la cartea tehnică a construcţiei se află, în original, declaraţia 

de conformitate nr. 230/27.09.2010 şi certificatul de garanţie nr. 244/27.09.2010 cu 

conţinuturi diferite (în ceea ce priveşte tipul presei), fată de cele aflate în evidentele 

furnizorului SC T. SRL. Aşadar, directorul general al SC T. SRL, respectiv numitul M.R., a 

semnat şi ştampilat aceste înscrisuri prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare 

adevărului. Astfel, acesta a semnat înscrisurile sus menţionate atestând faptul că a livrat şi pus 

în funcţiune un alt tip de presă de balotat decât cea pe care a furnizat-o în realitate. Mai precis, 

prin aceste înscrisuri, care se regăsesc la cartea tehnică a construcţiei, numitul M.R. atestă 

conformitatea şi acordă garanţia de 24 de luni pentru o presă de tipul HPB 40, deşi în realitate 

presa livrată a fost de tipul HPB 25. 

În privinţa inculpatei C.T., procurorul a reţinut următoarele: 

Pe de o parte, participând în calitate de ofertant şi adjudecându-i-se contractul de 

prestări servicii pentru dirigenţie de şantier, inculpata C.T. avea obligaţia de a verifica nu doar 

lucrările de construcţii, ci şi echipamentele pentru a asigura conformitatea cu normele tehnice 

din proiect, aşa cum prevăd condiţiile specificate în caietul de sarcini. 

Aşadar, faptul cu sus-numita deţinea, la data săvârşirii faptei, aşa cum a declarat 

aceasta cu ocazia audierii din data de 11.01.2017, numai autorizări în ceea ce priveşte 

activităţi din domeniul „construcţii civile şi industriale”, nu înseamnă că inculpata nu era 

obligată să respecte condiţiile din caietul de sarcini care a stat la baza ofertei ce a înaintat-o 

autorităţii contractante şi nu era ţinută să îndeplinească obligaţiile pe care, de altfel, şi le-a 

asumat prin semnarea contractului nr. 219 din 15.09.2009 cu beneficiarul Comuna Dimitrie 

Cantemir. 

Astfel, inculpata C.T. avea obligaţia de a urmări execuţia tuturor lucrărilor aferente 

proiectului SISTEM DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MENAJERE ÎN 
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COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEŢUL VASLUI - STAŢIE DE SORTARE ŞI 

DEPOZITARE MATERIALE REFOLOSIBILE ŞI GUNOI MENAJER, PLATFORME 

BETONATE, sens în care trebuia să studieze proiectul tehnic şi specificaţiile tehnice, 

echipamentele folosite în cadrul proiectului în discuţie trebuind să se conformeze aceloraşi 

specificaţii şi proiectului tehnic, având posibilitatea, în calitatea sa de diriginte de şantier, să 

solicite înlocuirea oricărui echipament necorespunzător. 

Pe de altă parte, în calitate de membru al comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, 

respectiv secretar al acestei comisii, numită prin Decizia nr. 554 din data de 26.11.2010 a 

primarului Comunei Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui, datorită specificului investiţiei, inculpatei 

C.T. îi reveneau atât sarcinile stabilite de Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii 

şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/1994, precum şi atribuţii conform 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice 

şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, aprobat prin H.G. 51/1996. 

Relevante în speţă sunt prevederile art. 13 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor 

de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor 

de producţie, aprobat prin H.G. 51/1996, în care sunt specificate obligaţiile comisiilor de 

recepţie constituite în acest sens, astfel: 

„Art. 13 - Comisia de recepţie examinează: 

a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi 

condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente. 

Examinarea se va face prin: 

cercetarea vizuală a lucrării; 

analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei sau a utilajului; 

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale 

documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor 

esenţiale conform legii; 

c) referatul de prezentare, întocmit de proiectant, cu privire la modul în care a fost 

executată lucrarea. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul 

de proiectare; 

d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi 

executant şi în documentaţia anexată la contract. 

In cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a 

construcţiei sau a utilajului, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări 

suplimentare, probe şi alte teste. „ 

Din analiza materialului probator, a apreciat Parchetul că inculpata C.T. nu şi-a 

exercitat întrutotul aceste obligaţii, în special în ceea ce priveşte cercetarea vizuală a lucrării şi 

examinarea documentelor tehnice pentru a se putea verifica realizarea lucrărilor conform 

documentaţiei de execuţie. 

S-a pornit de la premiza că s-a intervenit asupra înscrierilor privind caracteristicile 

tehnice ale presei de balotat livrată de S.C. T. S.R.L., prin revopsirea părţii frontale unde este 

specificată capacitatea de presare, iar plăcuţa metalică privind datele de identificare ale 

utilajului a fost re-poansonată, peste inscripţionarea originală care specifica o capacitate de 25 

tone, aplicându-se o nouă poansonare specificând 40 tone (a se vedea Nota de control a 

Departamentului pentru luptă antifraudă nr. 1456/2013 din 30.06.2014). De asemenea, s-a 
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constatat că la data de 28.04.2011 când au fost efectuate anumite verificări de către 

reprezentanţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, asupra presei nu se intervenise 

încă în acest mod, consilierii agenţiei constatând faptul că acest utilaj are, în realitate, o 

capacitate diferită faţă de specificaţiile tehnice din caietul de sarcini. 

Pe cale de consecinţă, la data recepţiei la terminarea lucrărilor, respectiv 29.11.2010, 

pe corpul utilajului erau încă efectuate inscripţiunile originale ale acestuia, adică cele 

referitoare la capacitatea reală de 25 tone, acestea regăsindu-se pe corpul sau carcasa utilajului 

sub forma inscripţiei „25T”, cât şi pe plăcuţa metalică privind datele de identificare. 

Drept urmare, în ipoteza în care membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, 

inclusiv inculpata C.T., şi-ar fi exercitat rolul de a cerceta vizual utilajul, pentru a verifica 

dacă acesta corespunde cerinţelor din proiect, ar fi fost facil de observat că la faţa locului s-a 

montat presa de balotat de tip HPB 25 şi nu de tipul HPB 40. 

Cu toate acestea, aşa cum se specifică în conţinutul procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor nr. 956 din 29.11.2010, comisia a constatat că „lucrările sunt efectuate 

conform indicatorilor tehnico-economici aprobaţi”. 

Semnând acest proces-verbal, preşedintele, secretarul şi membrii comisiei au atestat 

aşadar că, îndeplinindu-şi atribuţiile de verificare faptică şi comparare cu documentele de 

provenienţă, nu au constatat probleme în legătură cu existenţa şi funcţionarea utilajului 

denumit presă de balotare deşeuri. Procesul-verbal atestă, în consecinţă, împrejurări nereale 

sub acest aspect al efectuării verificărilor complete de către comisie, pe considerentul că, aşa 

cum s-a argumentat mai sus, este imposibil ca, membrii comisiei, să nu observe că presa de 

balotat are alte specificaţii înscrise pe aceasta decât cea care ar fi trebuit să fie montată la 

staţie. 

Totodată, ţinând cont de faptul că infracţiunea ce face obiectul anchetei vizează 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate 

de aceasta ori în numele ei, în legătură cu poziţia subiectivă a inculpatei C.T. în ceea ce 

priveşte cunoaşterea de către aceasta a sursei de finanţare, anume că atât investiţia cu privire 

la care a fost încheiat contractul nr. 219/15.09.2009, în baza căruia sus-numita desfăşura 

activităţi de dirigenţie de şantier, cât şi plata aceleiaşi investiţii la a cărei recepţie a participat 

în calitate de membru, respectiv secretar al comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor 

implică fonduri din categoria celor indicate, se arată că atât în invitaţia de participare nr. 

202/20.08.2009 pe care inculpata C.T. a primit-o la data de 21.08.2009, în oferta tehnică 

înaintată de aceasta Primăriei Comunei Dimitrie Cantemir şi în contractul nr. 219/15.09.2009 

încheiat între Comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui, în calitate de achizitor, şi PF C.T., 

reprezentată prin C.T., în calitate de prestator, cât şi în conţinutul procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor nr. 956/29.11.2010 (semnat de numiţii A.I., C.T., P.N., A.Ș. şi 

B.N., în calitate de membri ai comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, desemnaţi prin 

Decizia nr. 554/26.11.2010 a primarului comunei Dimitrie Cantemir) este specificată în mod 

clar şi explicit, provenienţa sumelor utilizate în scopul realizării proiectului, fiind indicate 

următoarele date: „Linie de buget Phare RO-2005/017-553.04.01.04.01”. 

Concluzionând, membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv 

inculpata C.T., au atestat împrejurări nereale, cu ocazia întocmirii procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor nr. 956 din 29.11.2010, constând în faptul că aceştia au 

confirmat efectuarea anumitor activităţi de verificare şi vizualizare a presei de balotat, 
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conform regulamentului de recepţie susmenţionat, verificări pe care, în realitate, nu le-au 

întreprins, căci dacă ar fost efectuate astfel de verificări, urma în mod cert a se observa faptul 

că utilajul nu corespunde specificaţiilor tehnice ale proiectului. Inculpata C.T. avea cunoştinţă 

de faptul că sursa de finanţare este din programul european Phare Ro-2005. Prin aceasta, 

membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv inculpata C.T., au acordat 

ajutor fostului primar al com. Dimitrie Cantemir, numitul F.D. cu ocazia înaintării de către 

acesta a cererii finale de plată nr. 2062/ADRNE/l0.02.2011 prin care Comuna Dimitrie 

Cantemir a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului suma de 52.336,54 euro, 

reprezentând plata finală aferentă contractului de finanţare RO 2005/017-553.04.01.04.01.01. 

Acordarea acestui sprijin, în împrejurările reliefate mai sus, îndeplineşte condiţiile de 

participare a inculpatei C.T., în calitate de complice, la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 

18
4
din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 18

1
 alin. 1 din Legea 78/2000. 

 

Pentru dovedirea situaţiei de fapt expusă în rechizitoriu sunt menţionate următoarele 

mijloace de probă: Cererea de finanţare aferentă proiectului „Sistem de colectare selectivă a 

deşeurilor menajere în comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui - Staţie de sortare şi 

depozitare materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate”, Contractul de grant - 

acţiuni externe ale Comunităţii Europene - înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Locuinţelor (M.D.L.P.L.) sub numărul 56.435 din data de 30.11.2007, încheiat între 

autoritatea contractantă M.D.L.P.L., Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi 

beneficiarul Consiliul Local Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui; Proiect tehnic şi detalii de 

execuţie nr. 1150/150/2008, întocmit de către S.C P.T. S.R.L. Iaşi, pentru beneficiarul 

Consiliul Local al Comunei Dimitrie Cantemir, în vederea realizării obiectivului „Sistem de 

colectare selectivă a deşeurilor menajere în comuna Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui - Staţie de 

sortare şi depozitare materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate”; Oferta S.C. 

V.R. S.R.L. din data de 07.08.2009, la documentaţia tehnică pentru achiziţia publică de 

lucrări, pentru realizarea obiectivului „Sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere în 

comuna Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui - Staţie de sortare şi depozitare materiale refolosibile 

şi gunoi menajer, platforme betonate”; Proces-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, 

înregistrat la Comuna Dimitrie Cantemir sub nr. 190 din data de 10.08.2009, încheiat cu 

ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având 

ca obiect lucrări de construcţie staţie de sortare şi depozitare materiale refolosibile şi gunoi 

menajer, platforma betonate, conform caietului de sarcini; Raportul procedurii de atribuire a 

contractului de achiziţie publică, înregistrat la Comuna Dimitrie Cantemir sub nr. 193 din data 

de 20.08.2009; Invitaţia de depunere a ofertei tehnice şi financiare privind servicii de 

dirigenţie de şantier nr. 202 din 20.08.2009, înaintată de autoritatea contractantă Comuna 

Dimitrie Cantemir, către P.F. C.T., având ataşat extrasul din caietul de sarcini privind 

sarcinile contractului aferent de servicii; Formularul de ofertă depus la data de 24.08.2009, de 

către P.F. C.T., în vederea prestării serviciilor de diriginţie şantier; Contract de prestări 

servicii nr. 219 din 15.09.2009, încheiat între achizitorul Comuna Dimitrie Cantemir, jud. 

Vaslui şi prestatorul P.F. C.T., având ca obiect servicii de dirigenţie de şantier în cadrul 

proiectului finanţat prin programul PHARE 2005/ 017-553.04.01.04.01 şi acte adiţionale nr. 1 

şi nr. 2 la contract, prin care s-a prelungit durata acestuia; Contractul de lucrări nr. 222 din 

18.09.2009, încheiat între achizitorul Comuna Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui şi executantul 
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S.C. V.R. S.R.L., având ca obiect execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrărilor de construcţie 

staţie sortare şi depozitare materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate, actul 

adiţional nr. 1 din data de 30.10.2009 şi actul adiţional nr. 2 din data de 27.04.2010, prin care 

s-a prelungit durata contractului, actul adiţional nr. 3 din data de 11.05.2010, prin care s-a 

suspendat contractul de lucrări ca urmare a apariţiei necesităţii unor lucrări suplimentare care 

au presupus reproiectare şi actul adiţional nr. 4 din data de 18.10.2010, prin care s-a 

suplimentat valoarea iniţială a contractului; Contractul de colaborare nr. 551 din 06.08.2009 

încheiat între beneficiarul S.C. V.R. S.R.L. şi colaboratorul Ing. F.G.; Contractul de vânzare-

cumpărare comercială nr. 237/01.09.2010, încheiat între vânzătorul S.C. T. S.R.L. şi 

cumpărătorul S.C. V.R. S.R.L. având ca obiect vânzarea-cumpărarea unei linii de sortare cu 

patru posturi de lucru şi a unei linii de presare cu presă semiautomată pentru lucrarea staţie de 

sortare şi depozitare materiale refolosibile şi gunoi menajer din com. Dimitrie Cantemir, jud. 

Vaslui; Factura fiscală seria THX nr. 0000720 din 27.09.2010, în valoare de 357.980,56 lei, 

emisă de S.C. T. S.R.L. către S.C. V.R. S.R.L. pentru linie de sortare 4 posturi şi linie de 

presare balotare cu presă semiautomată, „conform contract 237/01.09.2010”; Factura fiscală 

seria VSCAA nr. 05151931 din 24.08.2010 în valoare de 200.000,00 lei, emisă de S.C. V.R. 

S.R.L. către Comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui, pentru contravaloarea situaţiei de 

plată nr. 5 la obiectivul „Staţie de sortare şi materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme 

betonate Comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui, conform contract nr. 222/18.09.2009”; 

înscrisuri aferente situaţiei de plată nr. 5 întocmite de S.C. V.R. S.R.L., documente nedatate, 

în conţinutul cărora se regăseşte şi utilajul presa automată de balotat, respectiv: centralizatorul 

financiar al obiectelor - formularul C2, centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări - 

formularul C3; lista cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv 

dotările - formularul Cil; Ordinul de plată nr. 433/24.08.2010 în valoare de 11.798,22 lei şi 

ordinul de plată nr. 434/24.08.2010 în valoare de 188.201,78 lei prin care beneficiarul 

proiectului Comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui a achitat în contul deschis de 

prestatorul S.C. V.R. S.R.L. la Trezoreria operativă a municipiului Huşi, contravaloarea 

facturii fiscale seria VSCAA nr. 05151931 din 24.08.2010; Proces-verbal nr. 2 din 29.09.2010 

şi proces-verbal nr. 3 din 28.09.2010 încheiate de reprezentanţii furnizorului S.C. T. S.R.L., 

pentru teste de verificare lucrări de construcţie necesare montajului, verificare recepţie şi 

verificare montaj utilaje pe poziţie, cu ocazia punerii în funcţiune a utilajelor livrate 

beneficiarului S.C. V.R. S.R.L.; Declaraţie de conformitate nr. 230 din 27.09.2010 şi 

Certificat de garanţie nr. 244 din 27.09.2010, emise de S.C. T. S.R.L., exemplarele existente 

la beneficiarul investiţiei Comuna Dimitrie Cantemir, ataşate la Cartea tehnică a construcţiei, 

pentru utilajul denumit Presă de balotare deşeuri orizontală semiautomată de tipul T. HPB 40; 

Declaraţie de conformitate nr. 230 din 27.09.2010 şi Certificat de garanţie nr. 244 din 

27.09.2010, exemplarele existente la furnizorul S.C. T. S.R.L., pentru utilajul denumit Presă 

de balotare deşeuri orizontală semiautomată de tipul T. HPB 25; Dispoziţia primarului com. 

Dimitrie Cantemir nr. 554/29.11.2010 de constituire a comisiei de recepţie al cărei preşedinte 

a fost desemnat numitul A.I.; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor înregistrat la 

Comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui sub numărul 956/29.11.2010, încheiat de comisia 

formată din membrii A.I., C.T., P.N., A.Ș. şi B.N. precum şi invitaţii I.D.I., C.I., G.F., F.V. şi 

P.I.; Documentul intitulat „REFERAT DE AUTOR LA TERMINAREA LUCRĂRILOR - 

SISTEM DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MENAJERE ÎN COMUNA 
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DIMITRIE CANTEMIR, JUD. VASLUI -STAŢIE DE SORTARE ŞI DEPOZITARE 

MATERIALE REFOLOSIBILE ŞI GUNOI MENAJER, PLATFORME BETONATE” tară 

nr. de înregistrare, nedatat, întocmit de proiectantul S.C. P.T. S.R.L. şi semnat de 

reprezentantul acestuia; Cerere de plată aferentă contractului de finanţare nerambursabilă - 

cerere finală de plată, nr. 2062/ADRNE/l 0.02.2011 prin care Comuna Dimitrie Cantemir a 

solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului suma de 52.336,54 euro, 

reprezentând plata finală aferentă contractului de finanţare RO 2005/017-553.04.01.04.01.01; 

Lista de verificare a Rapoartelor Tehnice Intermediare şi Finale, întocmită la data de 

02.05.2011 de către Compartimentul Programe PHARE şi Româneşti din cadrul Agenţiei 

pentru Dezvoltare Regională Nord - Est, în legătură cu derularea proiectului având codul RO - 

2005/017-553.04.01.04.01.01, în conţinutul căreia s-a specificat că: „In cadrul Obiectului 5 

Balotare şi Concasare deşeuri, presa de balotat achiziţionată este de 25 to iar în fişa tehnică 

din proiect este descrisă presa de 40 tone”; Nota de control nr. 1456/2013 din data de 

30.06.2014, a Departamentului pentru luptă antifraudă din cadrul Guvernului României, 

privind proiectul PHARE RO2005/017- 553.04.01.04.01, „Sistem de colectare selectivă a 

deşeurilor menajere în comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui - Staţie de sortare şi 

depozitare materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate”; Proces-verbal nr. 

1729/20.05.2014 privind vizita D.L.A.F. la investiţia sistem colectare deşeuri com. Dimitrie 

Cantemir, cu planşa foto anexată; Proces verbal din data de 19.11.2014 încheiat de D.N.A. - 

S.T. Iaşi cu ocazia verificărilor efectuate la faţa locului, cu planşa foto anexată; înscrisul 

intitulat „Raport de activitate” întocmit, semnat şi ştampilat de inculpata C.T.; Declaraţia 

martorului C.I., Declaraţia martorului R.M., Declaraţia martorului G.F., declaraţia, dată în 

calitate de suspect, de către inculpata C.T.. 

Prin Încheierea finală cameră preliminară nr. 66/CP din 22 August 2017, au fost 

respinse, ca nefondate, cererile și excepțiile formulate de inculpata C.T., s-a constatat 

legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 34/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi, 

legalitatea efectuării actelor de urmărire penală şi legalitatea administrării probelor, 

dispunându-se începerea judecăţii. 

Această încheiere a fost menţinută de judecătorul de cameră preliminară de la Curtea 

de Apel Iaşi prin Încheierea nr. 62/01.11.2017. 

În cursul judecăţii, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpata s-a prezentat 

în faţa instanţei şi, în prezenţa apărătorului ales, a declarat că nu înţelege să se prevaleze de 

dispoziţiile art. 375 din Codul de procedură penală privind procedura în cazul recunoaşterii 

învinuirii.  

În cursul cercetării judecătoreşti au fost administrate următoarele mijloace de probă: 

audierea inculpatei (filele 204-205 dosar instanță), audierea martorilor C.I. (fila 119 dosar 

instanță), G.F. (fila 117 dosar instanță), R.M. (fila 119 dosar instanță), C.G.M. (fila 121 

dosar instanță), înscrisuri. 

În baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi în faza de judecată, instanţa 

reţine următoarea situaţie de fapt: 

Prin Cererea de finanţare aferentă proiectului „Sistem de colectare selectivă a 

deşeurilor menajere în comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui - Staţie de sortare şi 

depozitare materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate”, beneficiarul Comuna 
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Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui, a solicitat încheierea unui contract de finanţare 

nerambursabilă în sumă de 588.050,98 euro, din care suma de 523.365,37 euro (89 %) 

reprezintă contribuţia Comunităţii Europene în cadrul programului PHARE iar diferenţa de 

64.685,61 euro (11 %) reprezintă contribuţia Consiliului Local Dimitrie Cantemir, judeţul 

Vaslui (vol. 13, filele 1-29 dosar u.p.). 

A fost încheiat Contractul de grant - acţiuni externe ale Comunităţii Europene - 

înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (M.D.L.P.L.) sub 

numărul 56.435 din data de 30.11.2007, încheiat între autoritatea contractantă M.D.L.P.L., 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi beneficiarul Consiliul Local Dimitrie 

Cantemir, jud. Vaslui (vol. 14, filele 42-45 dosar u.p.). 

Potrivit Proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie nr. 1150/150/2008 (vol. 5, filele 1-

207), întocmit de către S.C P.T. S.R.L. Iaşi, pentru beneficiarul Consiliul Local al Comunei 

Dimitrie Cantemir, în vederea realizării obiectivului „Sistem de colectare selectivă a 

deşeurilor menajere în comuna Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui - Staţie de sortare şi depozitare 

materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate", proiectantul a prevăzut, la 

capitolul Memoriu instalaţii tehnologice - Ob. 5. Balotare şi concasare deşeuri, dotarea staţiei 

cu „presă de balotare orizontală semiautomată, cu forţa de presare de 40 tone, respectiv 400 

kN” (vol. 5, fila 217 dosar u.p.). 

Prin Oferta S.C. V.R. S.R.L. din data de 07.08.2009 la documentaţia tehnică pentru 

achiziţia publică de lucrări, pentru realizarea obiectivului „Sistem de colectare selectivă a 

deşeurilor menajere în comuna Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui - Staţie de sortare şi depozitare 

materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate” (vol. 12, filele 1 - 283 dosar u.p.), 

conţinând Formularul C10 -Presă automată de balotat, ofertantul a indicat parametrii tehnici şi 

funcţionali ai utilajului pe care s-a angajat să-l livreze, astfel: „forţa de presare 40 tone 

respectiv 400 kN” (vol. 12, filele 59 și 61 dosar u.p.). 

După încheierea procedurii de depunere de oferte, a fost încheiat cu ocazia deschiderii 

ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect lucrări 

de construcţie staţie de sortare şi depozitare materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforma 

betonate, conform caietului de sarcini Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, 

înregistrat la Comuna Dimitrie Cantemir sub nr. 190 din data de 10.08.2009 (vol. 11, filele 

226-228 dosar u.p.). 

Ulterior, a fost întocmit Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 

publică, înregistrat la Comuna Dimitrie Cantemir sub nr. 193 din data de 20.08.2009 (vol. 11, 

filele 223 - 225 dosar u.p.). 

În vederea implementării proiectului, autoritatea contractantă Comuna Dimitrie 

Cantemir a lansat invitații de depunere a ofertei tehnice şi financiare privind servicii de 

dirigenţie de şantier. Astfel, a fost adresată inculpatei Invitaţia de depunere a ofertei tehnice şi 

financiare privind servicii de dirigenţie de şantier nr. 202 din 20.08.2009, având ataşat 

extrasul din caietul de sarcini privind sarcinile contractului aferent de servicii (vol. 18, filele 

106 – 108 dosar u.p.). 

În baza invitației primite P.F. C.T. a depus formularul de ofertă la data de 24.08.2009 

în vederea prestării serviciilor de diriginţie şantier (vol. 18, filele 114 - 119 dosar u.p.). 

În urma evaluării ofertelor primite pentru serviciile de dirigenție de șantier, a fost 

încheiat Contractul de prestări servicii nr. 219 din 15.09.2009 între achizitorul Comuna 
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Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui, şi prestatorul P.F. C.T., având ca obiect servicii de dirigenţie 

de şantier în cadrul proiectului finanţat prin programul PHARE 2005/ 017-553.04.01.04.01 şi 

acte adiţionale nr. 1 şi nr. 2 la contract, prin care s-a prelungit durata acestuia (vol. 19, filele 

71 - 74 dosar u.p.). 

La data de 18.09.2009, a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 222 între achizitorul 

Comuna Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui şi executantul S.C. V.R. S.R.L., având ca obiect 

execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrărilor de construcţie staţie sortare şi depozitare 

materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate. Contractul a suferit modificări 

prin actul adiţional nr. 1 din data de 30.10.2009 şi actul adiţional nr. 2 din data de 27.04.2010, 

prin care s-a prelungit durata contractului, actul adiţional nr. 3 din data de 11.05.2010, prin 

care s-a suspendat contractul de lucrări ca urmare a apariţiei necesităţii unor lucrări 

suplimentare care au presupus reproiectare şi actul adiţional nr. 4 din data de 18.10.2010, prin 

care s-a suplimentat valoarea iniţială a contractului (vol. 9, filele 1verso - 7 dosar u.p.). 

În baza contractului de colaborare nr. 555/06.08.2009 încheiat între beneficiarul S.C. 

V.R. S.R.L. și colaboratorul Ing. F.G. (vol. 4, filele 77 - 78 dosar u.p.), G.F. a fost desemnat 

ca persoană ce asigura servicii de control tehnic cu calitatea, fiind cel care a acționat ulterior 

ca reprezentant al S.C. V.R. S.R.L.. 

Pe timpul executării lucrărilor, respectiv la data de 01.09.2010 S.C. V.R. S.R.L. - 

reprezentată de numitul C.I. a încheiat cu S.C. T. S.R.L. - reprezentată de R.M., contractul de 

vânzare-cumpărare comercială nr. 237/01.09.2010 având ca obiect vânzarea unei linii de 

sortare cu 4 posturi de lucru şi a unei linii de presare cu presă semiautomată pentru suma de 

68.000 EUR fără TVA, din care 25.500 EUR fără TVA fiind preţul liniei de presare cu presă 

semiautomată pentru lucrarea staţie de sortare şi depozitare materiale refolosibile şi gunoi 

menajer din com. Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui (vol. 4, filele 88verso - 91 dosar u.p.). 

În realitate, după cum rezultă și din declarațiile martorilor audiați atât la urmărirea 

penală, cât și în fața instanței, detaliile contractuale au fost discutate de reprezentantul S.C. T. 

S.R.L. cu numitul G.F. ca reprezentant al S.C. V.R. S.R.L., acesta fiind desemnat ca persoană 

ce asigura servicii de control tehnic cu calitatea, în baza contractului de colaborare nr. 

555/06.08.2009 încheiat cu S.C. V.R. S.R.L. 

Din înscrisurile depuse la dosar (filele 27 și urm. dosar instanță) rezultă că presa 

HPB25 a fost comandată, anterior încheierii contractului dintre V. și T., de societatea T. unei 

societăți din Croația cu order nr. 18/19.05.2010, data de livrare stipulată fiind 10.06.2010, cu 

destinația Dimitrie Cantemir. A fost emisă factura RN-90-2010-900177 de către firma din 

Croația către T., fiind stipulate 18.06.2010 data de încărcare și 18.07.2010 data de livrare. 

Potrivit ștampilei aplicate la intrarea în țară, la data de 21.06.2017 presa HPB25 se afla în 

Vama Arad. Din declarațiile martorilor C.I. şi R.M.dat în faţa instanţei rezultă căp această 

presă a ajuns la destinaţie în jurul datei de 23.06.2018. Chiar dacă prin rechizitoriu s-a rețiut 

că presa a fost livrată mult mai târziu raportându-se la procesele-verbale întocmite cu ocazia 

punerii în funcțiune, acest aspect nu schimbă sub nici un fel situația juridică a inculpatei 

întrucât presa livrată nu era corespunzătoare contractului, iar atestarea corespondenței cu 

contractul constituie un fals fără de care nu ar fi putut fi săvârșită infracțiunea la care 

inculpata a fost complice. 

La data de 24.08.2010 numitul C.I., în calitate de reprezentant al S.C. V.R. S.R.L. a 

semnat factura fiscală seria VSCAA nr. 05151931 din 24.08.2010 în valoare de 200.000,00 
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lei, prin care a facturat beneficiarului proiectului - Comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui 

- contravaloarea situaţiei de lucrări cu nr. 05/24.08.2010 la obiectivul „Staţie de sortare şi 

materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate Comuna Dimitrie Cantemir, 

judeţul Vaslui, conform contract nr. 222/18.09.2009” (vol. 10, fila 77verso dosar u.p.).  

Aferente situaţiei de plată nr. 5 întocmite de S.C. V.R. S.R.L., au fost identificate 

următoarele documente nedatate, în conţinutul cărora se regăseşte şi utilajul presa automată 

de balota: „Formularul C2 - Centralizatorul financiar al obiectelor”, 

Formularul C3 — Lista cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice” și lista 

cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările - Formularul 

C 1 1  (vol. 21, filele 186-187 dosar u.p. - copii depuse la A.D.R. Nord-Est). 

Aceste înscrisuri au fost semnate de numiţii F.V. - reprezentant al beneficiarului, I.C. - 

reprezentant al executantului S.C. V.R. S.R.L. şi C.T. - diriginte de şantier. Prin aceste 

înscrisuri, numiţii F.V., C.I. şi C.T. au atestat în fals achiziţia respectiv punerea în funcţiune a 

produsului ofertat „Presă de balotare deşeuri orizontală semiautomată”, tipul HPB 40, acesta 

fiind cel prevăzut în contract, în valoare de 81.229,00 lei fără TVA.  

Comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui a virat în contul S.C. V.R. S.R.L. suma de 

200.000,00 lei (în care este inclusă suma de 81.229,00 lei), cu toate că lucrările aferente 

instalării presei de balotare deşeuri conform contractului nu fuseseră executate. Prin Ordinul 

de plată nr. 433/24.08.2010 în valoare de 11.798,22 lei şi ordinul de plată nr. 434/24.08.2010 

în valoare de 188.201,78 lei, beneficiarul proiectul a achitat în contul deschis de prestatorul 

S.C. V.R. S.R.L. la Trezoreria operativă a municipiului Huşi, contravaloarea facturii fiscale 

seria VSCAA nr. 05151931 din 24.08.2010 (vol. 10, filele 77-80 dosar u.p.). 

La data de 27.09.2010, S.C. T. S.R.L. a emis în favoarea S.C. V.R. S.R.L. următoarele 

documente înregistrate în evidenţele S.C. T. S.R.L.: 

Factura fiscală seria THX nr. 0000720 din 27.09.2010, în valoare de 357.980,56 lei, 

către S.C. V.R. S.R.L. pentru linie de sortare 4 posturi şi linie de presare balotare cu presă 

semiautomată, „conform contract 237/01.09.2010” (vol. 4, fila 92 dosar u.p.), factură ce a 

fost achitată de S.C. V.R. S.R.L. în data de 25.02.2011; 

Declaraţie de conformitate nr. 230 din 27.09.2010 şi Certificat de garanţie nr. 244 din 

27.09.2010, exemplarele existente la furnizorul S.C. T. S.R.L., pentru utilajul denumit Presă 

de balotare deşeuri orizontală semiautomată de tipul HPB 25 (vol. 4, filele 101 - 102 dosar 

u.p.). 

Cu toate acestea, deși la acel moment nu exista la fața locului Presă de balotare deşeuri 

orizontală semiautomată de tipul HPB 40, aceasta fiind achiziționată şi montată după 

demararea procesului penal în locul presei neconforme contractului de tipul HPB25, 

exemplarele existente la beneficiarul investiţiei Comuna Dimitrie Cantemir de pe Declaraţia 

de conformitate nr. 230 din 27.09.2010 şi Certificatul de garanţie nr. 244 din 27.09.2010, 

emise de S.C. T. S.R.L. au fost ataşate la Cartea tehnică a construcţiei, pentru utilajul denumit 

Presă de balotare deşeuri orizontală semiautomată de tipul HPB 40 (vol. 3, filele 219 - 220 

dosar u.p.). Cu privire la documentele care ar fi dovedit faptul că presa de balotat ar fi de tipul 

HPB 40, echipa de control DLAF a efectuat verificări şi a constatat faptul că la cartea tehnică 

a construcţiei se află, în original, declaraţia de conformitate nr. 230/27.09.2010 şi certificatul 

de garanţie nr. 244/27.09.2010 cu conţinuturi diferite (în ceea ce priveşte tipul presei), fată de 

cele aflate în evidentele furnizorului SC T. SRL. Aşadar, s-a concluzionat că directorul 
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general al SC T. SRL, respectiv numitul M.R., a semnat şi ştampilat aceste înscrisuri prin 

atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului. Astfel, acesta a semnat înscrisurile 

sus menţionate atestând faptul că a livrat şi pus în funcţiune un alt tip de presă de balotat decât 

cea pe care a furnizat-o în realitate. Mai precis, prin aceste înscrisuri, care se regăsesc la 

cartea tehnică a construcţiei, numitul M.R. atestă conformitatea şi acordă garanţia de 24 de 

luni pentru o presă de tipul HPB 40, deşi în realitate presa livrată a fost de tipul HPB 25. 

Potrivit documentelor, punerea în funcţiune a presei de balotat, în locaţia realizării 

investiţiei din com. Dimitrie Cantemir, a avut loc la data de 29.09.2010. Astfel, au fost 

încheiate proces-verbal nr. 2 din 29.09.2010 şi proces-verbal nr. 3 din 28.09.2010 de 

reprezentanţii furnizorului S.C. T. S.R.L., pentru teste de verificare lucrări de construcţie 

necesare montajului, verificare recepţie şi verificare montaj utilaje pe poziţie, cu ocazia 

punerii în funcţiune a utilajelor livrate beneficiarului S.C. V.R. S.R.L. (vol. 4, filele 92 - 93 

dosar u.p.). 

Prin Dispoziţia primarului com. Dimitrie Cantemir nr. 554/29.11.2010 de constituire a 

comisiei de recepţie al cărei preşedinte a fost desemnat numitul A.I. (vol. 4, fila 106 dosar 

u.p.). Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor care a semnat procesul verbal mai sus 

menţionat a fost constituită din: A.I., C.T., P.N., A.Ș. şi B.N.. 

La data de 29.11.2010 a fost semnat Procesul verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor înregistrat cu nr. 956/29.11.2010, încheiat de comisia formată din membrii A.I., 

C.T., P.N., A.Ș. şi B.N. precum şi invitaţii I.D.I., C.I., G.F., F.V. şi P.I., înscris care a fost 

semnat de toţi participanţii şi a fost depus la M.D.L.P.L. - A.D.R. Nord-Est, pentru aprobarea 

cererilor de plată în cadrul contractului de finanţare (vol. 21, filele 109 - 110 dosar u.p.- copia 

depusă la A.D.R. Nord-Est). Prin acest înscris s-a atestat faptul că, până la data întocmirii, au 

fost executate lucrările aferente investiţiei, lucrările fiind efectuate conform indicatorilor 

tehnico-economici aprobaţi, astfel fiind admisă recepţia lucrărilor executate cu o serie de 

lucrări rămase de executat, materializate în Anexa 2 a Procesului verbal, care au rămas în 

sarcina executantului SC V.R. SRL. 

Prin Cererea de plată aferentă contractului de finanţare nerambursabilă -cerere finală 

de plată, nr. 2062/ADRNE/10.02.2011 prin care Comuna Dimitrie Cantemir a solicitat 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului suma de 52.336,54 euro, reprezentând plata 

finală aferentă contractului de finanţare RO 2005/017-553.04.01.04.01.01 (vol. 14, fila 79).  

Cererea de plată a fost justificată de următoarele documente: 

- factura fiscală nr. 515193 din data de 24.08.2010 emisă de SC V.R. SRL către 

Comuna Dimitrie Cantemir în valoare de 200.000 cu TVA, reprezentând „c/v situaţie de plată 

nr. 05 la ob. Staţie de sortare şi depozitare mat. refolosib. com. Dimitrie Cantemir, jud. 

Vaslui”, conf. contract nr. 222/18.09.2009”; 

formularul C2 - Centralizatorul financiar al obiectelor - Situaţii de plată nr. 05 în care 

la rubrica „Grupa de obiecte. Denumirea obiectului” menţionat „Balotare şi concasare 

deşeuri” în valoare de 81.229 lei fără TVA, înscris semnat de F.V., în calitate de primar al 

Comunei Dimitrie Cantemir, reprezentant al beneficiarului, precum şi în calitate de manager 

de proiect, C.I., în calitate de reprezentant al executantului SC V.R. SRL şi C.T., în calitate de 

diriginte de şantier; 

- formularul C11 - Lista cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente, 

tehnologice, inclusive dotările în care este înscrisă presa automată de balotat în valoare de 
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81.229 lei fără TVA, înscris semnat de F.V., în calitate de primar al Comunei Dimitrie 

Cantemir, reprezentant al beneficiarului, precum şi în calitate de manager de proiect, C.I., în 

calitate de reprezentant al executantului SC V.R. SRL şi C.T., în calitate de diriginte de 

şantier; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 956/29.11.2010 (semnat 

de numiţii A.I., C.T., P.N., A.Ș. şi B.N., în calitate de membri ai comisiei de recepţie la 

terminarea lucrărilor, desemnaţi prin Decizia nr. 554/26.11.2010 a primarului comunei 

Dimitrie Cantemir), prin care s-a atestat faptul că, până la data întocmirii acestuia, au fost 

executate lucrările aferente investiţiei, lucrările fiind efectuate conform indicatorilor tehnico-

economici aprobaţi, astfel fiind admisă recepţia lucrărilor executate cu o serie de lucrări 

rămase de executat, materializate în Anexa 2 a Procesului verbal, care au rămas în sarcina 

executantului SC V.R. SRL. 

Potrivit Listei de verificare a Rapoartelor Tehnice Intermediare şi Finale, întocmită la 

data de 02.05.2011 de către Compartimentul Programe PHARE şi Româneşti din cadrul 

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est, în legătură cu derularea proiectului având 

codul RO - 2005/017-553.04.01.04.01.01, în conţinutul căreia s-a specificat că: „In cadrul 

Obiectului 5 Balotare şi Concasare deşeuri, presa de balotat achiziţionată este de 25 tone iar în 

fişa tehnică din proiect este descrisă presa de 40 to” (vol. 14, filele 79 - 81 dosar u.p.). 

În vederea soluţionării cauzei, s-a solicitat Departamentului pentru Luptă Antifraudă 

efectuarea unui control la Comuna Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui pentru verificarea legalităţii 

acestor aspecte, departament care a înaintat Nota de control nr. 1456/2013 din data de 

30.06.2014, a Departamentului pentru luptă antifraudă din cadrul Guvernului României, 

privind proiectul PHARE RO2005/017- 553.04.01.04.01, „Sistem de colectare selectivă a 

deşeurilor menajere în comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui - Staţie de sortare şi 

depozitare materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate” (vol. 4, filele 5 - 2 8  

dosar u.p.) .  

Cu ocazia acestui control s-a confirmat faptul că, pentru operaţionalizarea staţiei de 

colectare selectivă a deşeurilor a fost livrată o presă de balotat ale cărei capacităţi nu 

corespundeau cerinţelor impuse prin caietul de sarcini şi proiectul tehnic al investiţiei. în 

concret, din verificările efectuate s-a stabilit că prestatorul S.C. V. S.R.L.  a pus la dispoziţia 

beneficiarului o „Presă de balotare deşeuri orizontală semiautomată tip HPB25” (având 

capacitate de presare 25 tone) însă, pentru a se asigura aparenţa încadrării produsului în 

parametrii tehnici solicitaţi, s-au realizat înscrisuri falsificate din care rezultă faptul că a fost 

livrat un alt tip de presă, având capacitate de 40 tone, de tipul HPB 40. Consilierii 

Departamentului de Luptă Antifraudă au evidenţiat şi faptul că, efectuând vizita la faţa 

locului, au fost observate urme de intervenţie asupra înscrierilor privind caracteristicile 

tehnice aflate pe carcasa utilajului, în sensul că partea frontală în care se menţionează 

capacitatea de presare de 40 tone prezenta urme de revopsire, nuanţa folosită fiind uşor 

diferită de cea iniţial aplicată de producător, fontul utilizat pentru înscrierea menţiunii „40T” 

era diferit de cel utilizat de producător iar plăcuţa metalică privind datele de identificare ale 

utilajului prezenta două poansonări suprapuse cu privire la tipul acesteia: cea originală de 25 

tone aplicata de producător, peste care s-a aplicat o altă poansonare, cu urme evidente de 

contrafacere, care precizează capacitatea de 40 tone. De altfel, martorul R.M. a declarat în fața 

instanței că modificările făcute se puteau observa cu ochiul liber. 
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Consilierii Departamentului pentru Luptă Antifraudă au relevat de asemenea şi 

neconcordanţele în privinţa întocmirii Declaraţiei de conformitate nr. 230/27.09.2010 şi 

Certificatului de garanţie nr. 244/27.09.2010 emise de S.C. T. S.R.L. pentru produsul „Presa 

de balotare deşeuri orizontală semiautomată tip HPB40” (având capacitate de presare 40 tone) 

depuse la cartea tehnică a construcţiei, aflată în posesia Primăriei com. Dimitrie Cantemir, 

având în vedere faptul că, în evidenţa emitentului celor două înscrisuri s-au regăsit declaraţia 

de conformitate şi certificatul de garanţie cu aceleaşi numere de înregistrare, dar având 

conţinut diferit, fiind emise pentru produsul livrat în realitate, de tipul HPB 25. 

Anterior formulării concluziilor de mai sus, la data de 09.05.2014, DLAF a solicitat 

furnizorului presei de balotat, respectiv SC T. SRL, documentele justificative privind 

vânzarea presei de balotare către SC V.R. SRL. Ca urmare a acestei solicitări, SC T. SRL a 

transmis documentele solicitate prin adresa nr. 1456/2013/14.05.2014, astfel: 

- contractul de vânzare cumpărare comercială nr. 237/01.09.2010 încheiat cu SC V.R. 

SRL având ca obiect vânzarea unei linii de sortare cu 4 posturi de lucru şi a unei linii de 

presare cu presă semiautomată pentru suma de 68.000 EUR fără TVA, din care 25.500 EUR 

fără TVA fiind preţul liniei de presare cu presă semiautomată; 

- fişa analitică a contului de client SC V. SRL pentru perioada ianuarie 2007 - 

decembrie 2011 din care rezultă faptul că între cele două societăţi a existat în perioada de 

referinţă o singură operaţiune înregistrată în contabilitatea societăţii, respectiv cea născută din 

contractul de vânzare cumpărare sus-menţionat; astfel, în data de 27.09.2010, SC T. SRL a 

emis factura nr. 720 în valoare de 357.980,56 RON cu TVA inclus, factură ce a fost achitată 

de SC V.R. SRL în data de 25.02.2011; 

- factura nr. 720/27.09.2010 din care reiese valoarea liniei de presare cu presă 

semiautomată, respectiv 108.260,25 RON fără TVA şi procesele verbale de punere în 

funcţiune din zilele de 28.09.2010 şi 29.09.2010; 

- certificatele de garanţie şi declaraţiile de conformitate pentru produsele livrate în 

baza contractului de vânzare-cumpărare sus-amintit. 

Astfel, declaraţia de conformitate nr. 230/27.09.2010 aflată în evidenţele SC T. SRL şi 

transmisă DLAF prin adresa nr. 25/10.05.2014 a fost emisă pentru certificarea conformităţii 

produsului „Presă de balotare deşeuri orizontală semiautomată”, tipul HPB 25, număr de serie 

DC 09, iar certificatul de garanţie nr. 244/27.09.2010 a fost emis pentru asigurarea garanţiei 

pe o perioadă de 24 de luni de la livrarea produsului „Presă de balotare deşeuri orizontală 

semiautomată”, tipul HPB 25 număr de serie DC 09. 

În urma analizei acestor documente transmise de SC T. SRL rezultă faptul că singura 

presă de balotare achiziţionată de SC V.R. SRL a fost presa de balotare deşeuri orizontală 

semiautomată, tipul HPB 25, număr de serie DC 09, la preţul de 108.260,25 RON fără TVA. 

Prin specificaţiile tehnice, ca parte a documentaţiei de atribuire, s-a solicitat livrarea 

unei prese de balotat orizontale semiautomate, cu o forţă de presare de 40 de tone, respectiv 

400 kN. 

În urma verificărilor efectuate de echipa de control DLAF, s-au identificat pe site-ul 

producătorul caracteristicile tehnice aferente fiecăreia dintre cele două prese de balotare, 

astfel: 

Tipul presei Putere (V/kW) Forţa de Greutate balot Dimensiunile Dimensiunile presei 
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presare 
(tone) 

(kg) balotului (Lxlxh, 
mm) 

(Lxlxh. mm) 

HPB m 25 380 V/5.5kW 251 Până la 250 kg 1000x720x720 4750x980x2120 

HPB 40 380 V/11 kW 40 t Până la 400 kg 1200x820x820 5120x1200x2520 

Ca urmare a celor prezentate anterior, s-a constatat faptul că presa de balotare livrată 

de SC V.R. SRL este de tip HPB 25, cu o forţă de presare de 25 de tone. 

Din declarațiile martorului C.I. audiat în cursul urmăririi penale (vol. 2, filele 1 1 -18  

dosar u.p.)  rezultă următoarele: 

S.C. V.R. S.R.L. care a avut calitate de executant în cadrul contractului nr. 222 din 

18.09.2009 încheiat cu autoritatea contractantă Comuna Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui, a fost 

reprezentată pe parcursul lucrărilor efectuate la obiectivul de investiţie de către numitul G.F., 

în baza contractului de colaborare nr. 551 din 06.08.2009 încheiat în acest sens. 

C.T. a avut calitatea de diriginte de şantier în cadrul proiectului, aceasta fiind prezentă 

destul de des pe teren, participând la măsurători, lucrări de trasare şi de verificare a execuţiei, 

în domeniul construcţiilor. 

de relaţia comercială dintre V.R. S.R.L. şi furnizorul presei de balotat, S.C. T. S.R.L. 

s-a ocupat numitul G.F., martorul C.I. necunoscând specificaţiile din proiectul tehnic cu 

privire la capacitatea acestei prese. 

a aflat că, în realitate, la faţă locului trebuia montată o presă de 40 de tone, şi nu una 

de 25 de tone, astfel cum fusese achiziţionată, livrată şi montată în cadrul obiectivului din 

com. Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui, în condiţiile unei solicitări de a se prezenta la 

Departamentul pentru Luptă Antifraudă, context în care a solicitat autorităţii contractante 

acceptul de a înlocui presa pe cheltuiala societăţii, lucru care s-a şi concretizat. 

a participat la instalarea noii prese de 40 tone şi la întocmirea procesului-verbal de 

predare-primire şi de punere în funcţiune 

în vederea decontării de către comuna Dimitrie Cantemir a utilajului presă de balotat, 

a fost întocmită o situaţie de lucrări în care au fost înscrise utilajul propriu-zis şi accesoriile 

acestuia, document semnat de către C.I. şi dirigintele de şantier 

- la data de 29.11.2010, când a fost încheiat procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor, toţi membrii comisiei au inspectat presa, aceasta fiind pusă în funcţiune în prezenţa 

tuturor, fără ca aceştia să constate, vizual, probleme. 

Audiat în faţa instanţei, martorul C.I. şi-a menţinut declaraţia dată în cursul urmăririi 

penale, reiterând în esenţă aspectele declarate anterior, fără precizări esenţiale de natură să 

modifice conţinutul declaraţiei anterioare. 

Din declarațiile martorului R.M. audiat în cursul urmăririi penale (vol. 2, filele 4 -10 

dosar u.p.) rezultă următoarele: 

presa de balotat ca şi componentă a staţiei de sortare deşeuri a fost livrată de S.C. T. 

S.R.L., societate al cărei administrator a fost martorul  

discuţiile şi negocierile cu privire la furnizarea utilajului au fost purtate cu numitul 

G.F., care a înaintat comanda iniţială în numele S.C. G. S.R.L.. 

deşi era cunoscut faptul că specificaţiile tehnice ale proiectului impuneau ca presa de 

balotat să aibă capacitatea de presare de 40 tone, sens în care S.C. T. S.R.L. a înaintat iniţial 

către S.C. G. S.R.L. oferta de preţ pentru utilaj de tip HPB 40, în urma negocierilor purtate cu 

reprezentantul cumpărătorului, G.F., a fost contractată, motivat de cerinţele clientului de a se 
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încadra în bugetul pe care îl avea la dispoziţie, achiziţia unei prese de tip HPB 25, care, a şi 

fost livrată în vara-toamna anului 2010. A aflat că persoana juridică achizitoare nu este S.C. 

G. S.R.L., ci S.C. V.R. S.R.L. în momentul în care a intrat în posesia contractului de vânzare-

cumpărare comercială nr. 237/01.09.2010, încheiat între vânzătorul S.C. T. S.R.L. şi 

cumpărătorul S.C. V.R. S.R.L., înscris care i-a fost pus la dispoziţie de G.F. după ce acesta s-a 

ocupat de completarea în contract a datelor cumpărătorului. 

în cursul anului 2014, numitul C.I. i-a solicitat să intermedieze achiziţia altei prese, de 

această dată tipul HPB 40, direct din Croaţia, pentru care S.C. V.R. S.R.L. a achitat direct 

producătorului croat presa de acest tip, care ulterior a fost montată la staţia din com. Dimitrie 

Cantemir, fiind, astfel, înlocuită presa de 25 tone. 

Audiat în faţa instanţei, martorul R.M. şi-a menţinut declaraţiile date în cursul 

urmăririi penale, reiterând în esenţă aspectele declarate anterior, fără precizări esenţiale de 

natură să modifice conţinutul relatărilor anterioare. 

Din declarațiile martorului G.F. audiat în cursul urmăririi penale (vol. 2, filele 19 - 26 

dosar u.p.) rezultă următoarele: 

a avut calitatea de responsabil tehnic a lucrării respective, în baza unui contract de 

colaborare încheiat cu executantul S.C. V.R. S.R.L., ocupându-se de activităţile care au fost 

desfăşurate pentru realizarea investiţiei, coordonând activităţile, studiind planşele proiectului, 

dând cantităţile de materiale în lucru şi îndrumări pentru fasonare şi montare fier beton, 

respectiv participând la întocmirea proceselor-verbale de lucrări ascunse şi pe faze 

determinante de execuţie. 

inculpata C.T. a fost diriginte de şantier la respectiva lucrare, aceasta prezentându-se 

la şantier şi recomandându-se cu această calitate. 

la staţia de balotare deşeuri a fost comandată şi livrată o presă de balotat, însă cu 

privire la capacitatea prevăzută în specificaţiile tehnice ale proiectului nu îşi mai aminteşte 

care erau menţionate în documentele respective. 

nu a dat importanţă tipului de presă care a fost adusă la faţa locului, pentru că montajul 

era în sarcina firmei furnizoare S.C. T. S.R.L.. 

nu îşi aminteşte condiţiile în care a fost negociată şi comandată livrarea presei montate 

în anul 2010 în cadrul obiectivului de investiţie şi nici preţul acesteia, fără însă a nega 

posibilitatea implicării sale personale în derularea acestor activităţi 

nu reţine detalii cu prvire la împrejurările încheierii, la data de 29.11.2010, a 

procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

Audiat în faţa instanţei, martorul G.F. şi-a menţinut declaraţiile date în cursul urmăririi 

penale, reiterând în esenţă aspectele declarate anterior, fără precizări esenţiale de natură să 

modifice conţinutul declaraţiei anterioare. 

 Martorul C.G.M. audiat în faţa instanţei a declarat că nu îşi aminteşte detalii legate de 

presa de balotat şi a prezentat în esenţă procedura urmată de verificatorul de proiect.  

Inculpata C.T., audiată în cursul urmăriri penale în calitate de suspectă (vol. 2, filele 43 

- 50 dosar u.p.) a susținut că nu se face vinovată de săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina 

sa, în condiţiile în care, din punctul său, de vedere, în calitate de diriginte de şantier, prin 

raportare la domeniul său de autorizare menţionat în autorizaţia nr. 00022364 din data de 

17.05.2011, nu avea nici o atribuţie de „verificare a calităţii utilajelor tehnologice”, această 

sarcină revenind „ unei persoane de specialitate, cred că inginer tehnolog, pe care însă nu o 
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pot indica în concret, în ceea ce priveşte proiectul în discuţie”. Aceste susțineri au fost 

reiterate în fața instanței, fiind invocat şi faptul că în privinţa recepţiei finale inculpata a avut 

calitate doar de secretar şi nicio altă atribuţie concretă. 

În privinţa atribuţiilor inculpatei C.T., în calitate de diriginte de şantier, chiar dacă atât 

inculpata, cât şi martorii C.I. şi G.F. au susţinut că partea tehnică nu intră în competenţa 

dirigintelui de şantier, care se ocupă de construcţii, şi nu ar fi putut face verificări cu privire la 

presa de balotare, trebuie avut în vedere contractul încheiat de inculpată cu beneficiarul 

proiectului.  

Contrar susţinerilor, din declaraţia martorului R.M. rezultă că pe presă era o etichetă 

metalică HPB25 cu caracteristicile motorului, aceasta fiind vizibilă, scrisul fiind suficient de 

mare şi cu vopsea încât să se vadă; toate etichetele produselor se vedeau şi puteau fi 

verificate. Astfel, cunoscând proiectul, inculpata avea la dispoziţie datele necesare pentru a 

verifica dacă presa era corespunzătoare sau nu. Inclusiv la data recepţiei la terminarea 

lucrărilor, respectiv 29.11.2010, pe corpul utilajului erau încă efectuate inscripţiunile originale 

ale acestuia adică cele referitoare la capacitatea reală de 25 tone, acestea regăsindu-se pe 

corpul sau carcasa utilajului sub forma inscripţiei „25T”, cât şi pe plăcuţa metalică privind 

datele de identificare, asupra presei intervenindu-se ulterior după cum rezultă din probele 

administrate. 

De asemenea, nu se poate susţine că ar fi vorba doar despre o culpă, eventual 

contractuală având în vedere aspectele expuse, precum şi considerentele ce urmează, care 

dovedesc neîndeplinirea atribuţiilor cu bună ştiinţă şi, astfel, complicitatea inculpatei la 

săvârşirea infracţiunii cu vinovăţia prevăzută de lege.  

Astfel, potrivit caietului de sarcini (ataşat invitaţiei adresate inculpatei), dirigintele de 

şantier trebuie să respecte sarcinile contractului său de servicii: 

Sarcina 2 vizează Urmărirea execuţiei lucrărilor aferente proiectului Sistem de 

colectare selectivă a deşeurilor menajere în Comuna Dimitrie Cantemir, Judeţul Vaslui - staţie 

de sortare şi depozitare materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate: 

- studiază proiectul tehnic, specificaţiile tehnice şi caracteristicile şantierului şi 

raportează către AC şi proiectant orice problemă care ar putea afecta construcţia sau orice 

inadvertenţe constatate între detaliile tehnice şi condiţiile fizice din teren; 

- monitorizează îndeaproape progresul şi calitatea lucrărilor şi înştiinţează AC, 

în timp util, despre orice problemă ce poate afecta termenul final al lucrării sau costul 

acesteia: verifică respectarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie şi respectarea 

planului calităţii şi a procedurilor tehnice pentru lucrarea respectivă; interzicerea utilizării 

de către constructor a materialelor necorespunzătoare din punct de vedere calitativ şi fără 

certificate de conformitate ori agrement tehnic. Toate certificatele de conformitate vor fi 

păstrate pentru cartea construcţiei; verificarea existenţei documentelor de atestare a calităţii, 

corespondenţa dintre caracteristicile acestora şi condiţiile impuse prin caietele de sarcini; 

verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 

obţinerii unei lucrări de calitate. 

Lucrările, materialele şi echipamentele se vor conforma specificaţiilor, proiectului 

tehnic şi altor cerinţe din contract şi vor puse la dispoziţia supervizorului, care va trebui să 

confirme îndeplinirea cerinţelor de calitate. 
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Dirigintele de şantier poate solicita înlocuirea oricărui material sau echipament 

necorespunzător. 

Sarcina 3 priveşte Avizarea documentelor de plată în baza situaţiilor de lucrări emise 

de executant şi lucrărilor real executate şi care să corespundă standardelor de calitate: 

Dirigintele de şantier va primi de la contractant situaţii pentru plata intermediară la 

sfârşitul fiecărei luni într-o formă agreată de ambele părţi şi o situaţie pentru plata finală. 

Situaţiile de plată vor include următoarele documente: 

a) situaţii de lucrări pentru lucrările real executate; 

b) borderou de lucrări: valoarea totală estimată a contractului şi a lucrărilor 

executate până la sfârşitul perioadei aflate în discuţie, plăţi efectuate şi rest de plată; 

c) valori reflectând orice modificare de valoare rezultate ca urmare a 

dispoziţiilor de şantier şi respectiv a NCS şi NR; 

d) sume care trebuie oprite ca reţineri (pentru garanţia de bună execuţie — dacă 

este cazul); 

e) sume care trebuie să fie deduse în contul rambursării avansului; 

f) oricare altă sumă la care contractantul poate avea dreptul conform contractului. 

Dirigintele de şantier va aprecia care din sumele solicitate de contractant sunt 

corespunzătoare, respectiv reflectă lucrări real executate care să respecte caracteristicile 

tehnice şi de calitate. 

Dirigintele de şantier va analiza documentele primite în maxim 5 zile lucrătoare şi va 

prezenta opinia sa Autorităţii Contractante (dacă e favorabilă, va semna toate documentele şi 

va propune plata, dacă are obiecţiuni, va întocmi o notă de obiecţiuni ce va fi înaintată 

constructorului prin intermediul investitorului). 

Sarcina 4 vizează Pregătirea recepţiei la terminarea lucrării: 

Imediat după ce AC a înştiinţat dirigintele de şantier că executantul este dispus să 

convoace Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, acesta va pregăti documentele 

necesare recepţiei, în conformitate cu prevederile Regulamentului 273/1994, completat prin 

HG 940-2006. 

Va solicita proiectantului, prin intermediul AC, întocmirea „referatului de proiectare 

cu privire la execuţia construcţiei”. 

Dirigintele de şantier va asigura secretariatul Comisiei de recepţie şi va întocmi 

actele de recepţie. 

Dacă PV de recepţie la terminarea lucrărilor este cu obiecţiuni, dirigintele de şantier 

va avea obligaţia de a urmări soluţionarea tuturor obiecţiunilor prevăzute în anexele PV de 

recepţie la terminarea lucrărilor şi a tuturor recomandărilor comisiei, în termenul fixat şi 

acceptat de părţi. 

Se va asigura că s-a întocmit PV de remediere a lucrărilor prevăzute în anexele PV de 

recepţie. 

De asemenea, caietul de sarcini cuprinde şi Cerinţe de raportare: Dirigintele de şantier 

va prezenta rapoarte lunare de progres ale lucrărilor şi un raport final (…) Rapoartele vor fi 

succinte şi vor prezenta situaţia clară din şantier.  

Pe de o parte, participând în calitate de ofertant şi adjudecându-i-se contractul de 

prestări servicii pentru dirigenţie de şantier, inculpata C.T. avea obligaţia de a verifica nu doar 

lucrările de construcţii, ci şi echipamentele pentru a asigura conformitatea cu normele tehnice 
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din proiect, aşa cum prevăd condiţiile specificate expres în caietul de sarcini. De altfel în 

exercitarea acestor atribuţii a fost întocmit şi „Raportul de activitate” (vol. 8, filele 89verso - 

90). 

Aşadar, faptul că inculpata ar fi deţinut, la data săvârşirii faptei, numai autorizări în 

ceea ce priveşte activităţi din domeniul „construcţii civile şi industriale”, nu înseamnă că 

inculpata nu era obligată să respecte condiţiile din caietul de sarcini care a stat la baza ofertei 

ce a înaintat-o autorităţii contractante şi nu era ţinută să îndeplinească obligaţiile pe care, de 

altfel, şi le-a asumat prin semnarea contractului nr. 219 din 15.09.2009 cu beneficiarul 

Comuna Dimitrie Cantemir. 

De altfel, pe parcursul derulării contractului de prestări servicii nr. 219/15.09.2009, 

încheiat între comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui, în calitate de achizitor şi P.F. C.T., 

reprezentată prin C.T., în calitate de prestator, inculpata C.T. a întocmit, semnat şi ştampilat 

înscrisul intitulat „Raport de activitate” (vol. 8, filele 89 verso - 90) în cuprinsul căruia 

consemnează, printre altele, următoarele: 

„OB. 5 BALOTARE ŞI CONCASARE 

In vederea valorificării deşeurilor reciclabile a fost necesară achiziţionarea unui 

echipament pentru compactarea şi balotarea, respectiv o presă de balotare. Presa este cuplată 

la curent electric trifazic cu împământare. 

Linia de presare 

Bandă de primire deşeuri, presă cu buncăr metalic de recepţie deşeuri cu montaj 

înclinat 

Presă de balotare orizontală semiautomată 

Perforator PET-uri detaşabil 

Tablou electric de comandă”. 

Astfel, dacă nu ar fi avut nicio atribuţie contractuală legată de obiectivul 5, în primul 

rând nu ar fi avut nici un motiv să facă menţiuni cu privire la presa de balotare în „Raportul de 

activitate” pe care avea obligaţia să îl prezinte potrivit caietului de sarcini (vol. 8, filele 89 

verso - 90), iar în al doilea rând nu ar fi trebuit să semneze situaţii de plată ce includeau 

cheltuieli legate de acest obiectiv ce nu ţine de domeniul construcţii şi ulterior procesul-verbal 

de recepţie finală. Or inculpata a semnat aceste înscrisuri au fundamentat cererea de plată , 

inclusiv a presei neconforme de balotat, din fonduri europene tocmai în exercitarea atribuţiile 

prevăzute în caietul de sarcini, în acord cu care a fost şi întocmită şi înaintată de către 

inculpată oferta tehnică în baza căreia a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 219 din 

15.09.2009, şi a atribuţiilor în calitate de membru al comisiei de recepţie.  

Inculpata C.T. avea obligaţia de a urmări execuţia tuturor lucrărilor aferente 

proiectului Sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere în Comuna Dimitrie Cantemir, 

Judeţul Vaslui - staţie de sortare şi depozitare materiale refolosibile şi gunoi menajer, 

platforme betonate, sens în care trebuia să studieze proiectul tehnic şi specificaţiile tehnice, 

echipamentele folosite în cadrul proiectului în discuţie trebuind să se conformeze aceloraşi 

specificaţii şi proiectului tehnic, având posibilitatea, în calitatea sa de diriginte de şantier, să 

solicite înlocuirea oricărui echipament necorespunzător. Astfel, inculpata putea şi trebuia să 

constate că nu poate semna şi aviza documentele la care s-a făcut referire anterior întrucât 

presa de balotat inscripţionată de tipul HPB25, care nici nu fusese pusă în funcţiune decât în 

29.09.2010 potrivit proceselor verbale întocmite de reprezentanţi T., nu are capacitatea 
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prevăzută în proiect. În baza atribuţiilor prevăzute în caietul de sarcini, dirigintele de şantier 

putea solicita înlocuirea oricărui echipament necorespunzător. 

Pe de altă parte, în calitate de membru al comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, 

respectiv secretar al acestei comisii, numită prin Decizia nr. 554 din data de 26.11.2010 a 

primarului Comunei Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui, datorită specificului investiţiei, inculpatei 

C.T. îi reveneau atât sarcinile stabilite de Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii 

şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/1994, precum şi atribuţii conform 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice 

şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, aprobat prin H.G. 51/1996. 

Relevante în speţă sunt prevederile art. 13 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de 

montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de 

producţie, aprobat prin H.G. 51/1996, în care sunt specificate obligaţiile comisiilor de recepţie 

constituite în acest sens. Astfel potrivit alin. 1 „Comisia de recepţie examinează: a) 

respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de 

execuţie impuse de autorităţile competente. Examinarea se va face prin: cercetarea vizuală a 

lucrării; analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei sau a utilajului; 

executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de 

execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale conform legii; 

referatul de prezentare, întocmit de proiectant, cu privire la modul în care a fost executată 

lucrarea. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare; 

d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi 

în documentaţia anexată la contract”. Potrivit alin. 2 „In cazurile în care există dubii asupra 

înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei sau a utilajului, comisia poate cere 

expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste.” 

Apărarea inculpatei că avea doar calitatea de secretar în comisia de recepție și nicio 

altă atribuție nu poate fi primită. Contrar susținerilor sale, raportat dispozițiilor legale în 

vigoare la momentul săvârșirii faptei, dirigintele de şantier nu avea calitatea de membru de 

drept al comisie de recepție cu atribuții de secretariat. De altfel, atât HG 273/1994, cât și HG 

51/1996, în toate variantele modificate stabilesc că din componenţa comisiei de recepţie la 

terminarea lucrărilor fac parte 5 membri, fiecare dintre aceștia având atribuțiile reglementate 

de aceste acte normative. Abia prin intrarea în vigoare a HG nr. 343/2017, art. 11 din HG 

273/1994 a fost modificat şi prevede în ceea ce privește componența comisiei: „(3) 

Secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor este asigurat de un diriginte de 

şantier autorizat implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea 

construcţiei şi a intervenţiilor la construcţia existentă, care întocmeşte, în numele 

investitorului, documentele de recepţie la terminarea lucrărilor şi constituie carte tehnică a 

construcţiei (4) Dirigintele de şantier autorizat prevăzut la alin. (3) nu face parte din 

componenţa comisiei de recepţie.” Așadar, sub nicio formă nu se poate aprecia că în realitate 

erau doar 4 membri ai comisiei de recepție întrucât incompatibilitatea dintre secretar al 

comisiei, respectiv diriginte de șantier şi calitatea de membru în comisia de recepţie a fost 

reglementată prin acte normative ulterioare săvârșirii faptelor, iar dispoziția de numire nu face 

vreo distincție. De asemenea, nu există nici în prezent o dispoziție similară în HG nr. 51/1996. 

Un alt aspect care conturează convingerea instanței că inculpata a acționat cunoscând 

neregularitățile situației din teren constă în faptul că din verificările făcute de DLAF și nota de 
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control întocmită rezultă că procesul-verbal nr. 956/2010 de recepție la terminarea lucrărilor 

transmis DNA are un conținut diferit de cel transmis de Direcția de Monitorizare din cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și administrației publice, cu privire la aspecte care țin de 

stadiul lucrărilor, dar și în privința componenței comisiei (vol. 4, filele 155-157 dosar u.p.). 

Astfel, în primul, C.T. are calitate de invitat la recepție, iar în al doilea - calitate de membru 

secretar al comisiei. Ambele înscrisuri sunt semnate și ștampilate cu ștampila „C.T. diriginte 

de șantier”. De asemenea, au fost identificate două dispoziții de numire a comisiei de recepție 

la terminarea lucrărilor înregistrate cu același număr la Primăria Comunei Dimitrie Cantemir, 

respectiv 554/29.11.2010 (vol. 4 filele 105 verso-106 dosar u.p.). Și în privința acestora, în 

primul înscris C.T. are calitate de invitat la recepție, iar în al doilea - calitate de membru 

secretar al comisiei. Inclusiv aceste aspecte ar fi trebuit să determine inculpata să acorde o 

atenție deosebită în verificarea lucrărilor, cunoscând că proiectul este finanțat și din fonduri 

europene și orice astfel de documente contradictorii, cu date diferite pot avea consecințe 

financiare. Având în vedere tocmai experiența vastă în domeniu, inculpata nu se poate apăra 

invocând faptul că a semnat înscrisuri de o importanță deosebită fără a face verificări minime, 

fiind deja stabilit că în privința presei de balotare inscripția din care rezulta capacitatea 

acesteia era vizibilă.  

Din analiza materialului probator rezultă că inculpata C.T. nu şi-a exercitat întrutotul 

obligaţii sale, în special în ceea ce priveşte cercetarea vizuală a lucrării şi examinarea 

documentelor tehnice pentru a stabili conformitatea echipamentelor şi a aviza în mod legal 

documentele de plată a lor. 

Drept urmare, în ipoteza în care anterior semnării situației de plată și a procesului-

verbal de recepție la terminarea lucrărilor, inculpata C.T. şi-ar fi îndeplinit obligațiile și și-ar fi 

exercitat rolul de a cerceta vizual utilajul, pentru a verifica dacă acesta corespunde cerinţelor 

din proiect, ar fi fost facil de observat că la faţa locului s-a montat presa de balotat de tip HPB 

25 şi nu de tipul HPB 40. 

Cu toate acestea, aşa cum se specifică în conţinutul procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor nr. 956 din 29.11.2010, comisia a constatat că „lucrările sunt efectuate 

conform indicatorilor tehnico-economici aprobaţi”. 

Semnând acest proces-verbal, în calitate de membru al comisiei inculpata a atestat 

aşadar că, îndeplinindu-şi atribuţiile de verificare faptică şi comparare cu documentele de 

provenienţă, nu a constatat probleme în legătură cu existenţa şi funcţionarea utilajului denumit 

presă de balotare deşeuri. Procesul-verbal atestă, în consecinţă, împrejurări nereale sub acest 

aspect al efectuării verificărilor complete de către comisie, pe considerentul că este imposibil 

ca, membrii comisiei, să nu observe că presa de balotat are alte specificaţii înscrise pe aceasta 

decât cea prevăzută în proiect şi care ar fi trebuit să fie montată la staţie. 

 

Situaţia de fapt reţinută de instanţă este dovedită prin mijloacele de probă administrate 

în cauză care se coroborează, conducând, dincolo de orice dubiu, la concluzia existenţei faptei 

pentru care s-a dispus trimiterea în judecată şi a comiterii acesteia de către inculpată cu 

vinovăţia cerută de lege. 

 

În drept, fapta inculpatei C.T., constând în aceea că, în calitate de diriginte de şantier 

responsabil cu derularea lucrărilor în cadrul proiectului „Sistem de colectare selectivă a 
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deşeurilor menajere în comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui - Staţie de sortare şi 

depozitarea materialelor refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate - linie de buget 

PHARE RO-2005/017-553.04.01.04.0V” respectiv de secretar membru al comisiei de recepţie 

la terminarea lucrărilor numită prin Dispoziţia nr. 554/26.11.2010 a fostului primar al 

comunei Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui - F.V., a acordat sprijin acestuia din urmă, avizând 

la data de 24.08.2010 înscrisuri conţinând date nereale, respectiv situaţia de lucrări cu nr. 

05/24.08.2010 care cuprinde „Formularul C2 - Centralizatorul financiar al obiectelor'" şi 

formularul C11 — Lista cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice” şi 

semnând, la data de 29.11.2010 Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 

956/29.11.2010, documente false care, după ce au fost puse la dispoziţia lui F.V., au fost 

prezentate de către acesta la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est, pentru aprobarea 

cererii de plată nr. 2062/10.02.2011, prin care s-a solicitat rambursarea sumei de 52.336,54 

euro, cerere care a fost refuzată integral de către autoritatea de implementare a proiectului, 

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de tentativă 

la 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 Uniunii 

Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prevăzută de art. 26 Cod 

penal anterior cu referire la art. 18 ind. 4 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 18 ind. 1 alin. 

(1) din Legea nr. 78/2000 (dispoziţii legale în forma în vigoare la data faptei), cu 

corespondent în art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal cu referire la art. 18
4
 din Legea nr. 78/2000 

rap. la art. 18
1
 alin. 1 din Legea nr. 78/2000. 

Se impune reținerea formei de participație a complicității întrucât inculpata, atât în 

calitate de diriginte de șantier, cât și în calitate de membru al comisiei de recepţie la 

terminarea lucrărilor, a atestat împrejurări nereale, avizând la data de 24.08.2010 înscrisuri 

conţinând date nereale, respectiv situaţia de lucrări cu nr. 05/24.08.2010 care cuprinde 

„Formularul C2 - Centralizatorul financiar al obiectelor” şi formularul C11 — Lista 

cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice” şi semnând, la data de 

29.11.2010 Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 956/29.11.2010. Astfel 

aceasta a confirmat efectuarea anumitor activităţi de verificare şi vizualizare a presei de 

balotat, verificări pe care, în realitate, nu le-a întreprins, căci dacă ar fost efectuate astfel de 

verificări în mod cert s-ar fi observat faptul că utilajul nu corespunde specificaţiilor tehnice 

ale proiectului. Inculpata C.T. avea cunoştinţă de faptul că sursa de finanţare este din 

programul european Phare Ro-2005. Prin aceste acțiuni, inculpata C.T. a acordat ajutor 

fostului primar al com. Dimitrie Cantemir, numitul F.D. cu ocazia înaintării de către acesta a 

cererii finale de plată nr. 2062/ADRNE/l0.02.2011 prin care Comuna Dimitrie Cantemir a 

solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului suma de 52.336,54 euro, 

reprezentând plata finală aferentă contractului de finanţare RO 2005/017-553.04.01.04.01.01. 

Acordarea acestui sprijin, în împrejurările reliefate mai sus, îndeplineşte condiţiile de 

participare a inculpatei C.T., în calitate de complice, la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18
4
 

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 18
1
 alin. 1 din Legea 78/2000. 

Se impune reținerea tentativei întrucât infracțiunea nu a fost epuizată, rezultatul 

socialmente periculos, respectiv prejudiciul financiar cauzat prin obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul Uniunii Europene, nu s-a mai produs, cererea finală de plată fiind 

respinsă. 
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Totodată, ţinând cont de faptul că infracţiunea vizează obţinerea pe nedrept de fonduri 

din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, 

inculpata C.T. a cunoscut sursa de finanţare, anume că atât investiţia cu privire la care a fost 

încheiat contractul nr. 219/15.09.2009, în baza căruia desfăşura activităţi de dirigenţie de 

şantier, cât şi plata aceleiaşi investiţii la a cărei recepţie a participat în calitate de membru, 

respectiv secretar al comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, implică fonduri din categoria 

celor indicate. Atât în invitaţia de participare nr. 202/20.08.2009 pe care inculpata C.T. a 

primit-o la data de 21.08.2009, în oferta tehnică înaintată de aceasta Primăriei Comunei 

Dimitrie Cantemir şi în contractul nr. 219/15.09.2009 încheiat între Comuna Dimitrie 

Cantemir, judeţul Vaslui, în calitate de achizitor, şi PF C.T., reprezentată prin C.T., în calitate 

de prestator, cât şi în conţinutul procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 

956/29.11.2010 (semnat de numiţii A.I., C.T., P.N., A.Ș. şi B.N., în calitate de membri ai 

comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, desemnaţi prin Decizia nr. 554/26.11.2010 a 

primarului comunei Dimitrie Cantemir) este specificată, în mod clar şi explicit, provenienţa 

sumelor utilizate în scopul realizării proiectului, fiind indicate următoarele date: „Linie de 

buget Phare RO-2005/0T7-553.04.01.04.01”. 

În ceea ce privește latura subiectivă, instanţa apreciază că inculpata a avut 

reprezentarea faptului că prin acţiunile sale atestă verificări care nu au avut loc, inclusiv 

conformitatea cu dispoziţiile contractuale a presei de balotat, urmărind astfel obţinerea de 

către beneficiarul proiectului de fonduri la care în condiţiile date nu ar fi avut dreptul, 

acționând cu intenție directă, formă de vinovăție prevăzută în 16 alin. 3 lit. a din Noul Cod 

penal (art. 19 alin. 1 lit. a Cod penal anterior) întrucât rezultatul faptei a fost prevăzut și 

urmărit de acesta, intenția fiind calificată prin scop.  

Se constată că dispozițiile legale incriminatoare au suferit mai multe modificări, fiind 

necesar a fi stabilită legea mai favorabilă, conform art. 5 din Noul Cod penal. 

Comparând tratamentul sancţionator specific raportat la faptele reţinute în sarcina 

inculpatei, instanța apreciază că legea veche este una mai favorabilă. S-au avut în vedere 

modificările privind limitele de pedeapsă, efectele reținerii circumstanței atenuante judiciare, 

precum şi faptul că faţă de gravitatea infracţiunii se impune condamnarea inculpatei la o 

pedeapsă cu închisoarea, însă nu este necesară executarea acestei pedepse în regim de 

detenţie. Singura posibilitate de stabilire a unei pedepse fără ca aceasta să fie executată în 

regim de detenție sub imperiul Noului Cod penal este cea a suspendării executării sub 

supraveghere, care presupune condiţii mai grele decât cele stabilite de Codul penal anterior 

pentru instituția juridică echivalentă. De asemenea, Codul penal anterior este unul mai 

favorabil şi din perspectiva momentului la care intervine reabilitarea, dar şi sub aspectul 

executării pedepselor accesorii şi al condiţiilor de aplicare a pedepsei complementare întrucât 

chiar dacă interzicerea unor drepturi este obligatorie, aceasta nu poate fi dispusă potrivit art. 

65 alin. 3 cu referire la alin. 1 din Codul penal anterior în cazul în care pedeapsa principală 

este închisoarea mai mică de 2 ani. Se poate constata aşadar că in concreto legea anterioară 

este una mai favorabilă.  

În aceste condiţii, având în vedere interpretarea dată prin Decizia nr. 265/06.05.2014 

pronunţată de Curtea Constituţională a României, prin care s-a stabilit că dispoziţiile art. 5 din 

Codul penal sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi 

succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile, instanţa va face aplicarea 
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globală a reglementării anterioare ca lege penală mai favorabilă, nefiind necesară schimbarea 

încadrării juridice întrucât nu este vorba despre o altă infracțiune, ci despre dispoziții legale 

corespondente, fiind pusă în discuție legea mai favorabilă.  

 

Constatând aşadar că sunt îndeplinite condiţiile cumulativ prevăzute de art. 396 alin. 2 

din Codul de procedură penală, întrucât s-a stabilit dincolo de orice îndoială rezonabilă că 

fapta există, constituie infracţiune, sub aspectul laturii obiective şi subiective, şi a fost 

săvârşită de către inculpată cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, se va dispune 

condamnarea inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii astfel cum a fost aceasta reţinută în 

sarcina sa. 

Instanţa va avea în vedere că funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi 

scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate numai printr-o corectă proporţionare a acesteia, 

ţinând seama şi de persoana căreia îi este destinată în vederea reintegrării în societate. Se va 

urmări formarea unei atitudini corecte faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de 

regulile de convieţuire socială. 

La individualizarea pedepsei vor fi avute în vedere criteriile generale de 

individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal anterior, respectiv dispoziţiile părţii generale 

ale codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de pericol social al 

faptei săvârşite, persoana infractorului şi împrejurările care atenuează sau agravează 

răspunderea penală. 

Pedeapsa stabilită de lege pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 

(1) din Legea nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptei) este închisoare de la 3 la 15 ani 

şi interzicerea unor drepturi. Potrivit art. 21 alin. 2 Cod penal anterior, tentativa se 

sancţionează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului şi jumătatea maximului 

prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată, fără ca minimul să fie mai mic decât 

minimul general al pedepsei. 

Întrucât se impune reținerea circumstanțelor atenuante prevăzute de art. 74 alin. (1) lit. 

a) şi alin. (2) Cod penal anterior, având în vedere conduita bună avută anterior săvârșirii 

infracțiunii, forma de vinovăție, contribuția sa la săvârșirea infracțiunii, neputând fi ignorate 

nici soluţiile dispuse faţă de ceilalţi participanţi, instanța va face aplicarea art. 76 alin. (1) lit. 

d) Cod penal anterior, pedeapsa urmând a fi coborâtă sub minimul rezultat din aplicarea 

dispozițiilor privind tentativa. 

Instanţa reţine pericolul social concret al infracţiunii săvârşite, circumstanţele reale 

astfel cum rezultă din situaţia de fapt reţinută, gradul de pericol social destul de ridicat al 

acestora, implicațiile pe care le au infracțiunile de natura celei la care inculpata a fost 

complice, circumstanţele personale, vârsta inculpatei, situaţia sa familială, pregătirea 

profesională, lipsa antecedentelor penale după cum rezultă din fișa cazier, durata activității 

infracționale, forma de vinovăţie.  

Inculpata C.T. (fostă G.)  nu are antecedente penale, este văduvă şi are studii 

superioare. Fiind audiată pe parcursul procesului penal a încercat să acrediteze ideea că nu se 

face vinovată de săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa, susținere răsturnată de probele 

administrate în cauză. Din înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosarul cauzei rezultă că 

suferă de diferite afecțiuni, este bine integrată în societate, fiind percepută ca o persoană 
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conștiincioasă, onestă, bine pregătită profesional, liniștită, amabilă, de încredere, o bună 

colegă și care a dat dovadă de profesionalism și moralitate.” 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel, cu respectarea termenului legal, Direcţia 

Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi, invocând, în esenţă, următoarele: 

infracţiunea pentru care a fost condamnată inculpata are un grad de pericol social crescut, 

circumstanţele personale reţinute în favoarea inculpatei reprezintă o stare de normalitate, 

valorificată excesiv de instanţă în favoarea inculpatei; deşi din fişa de cazier judiciar de la 

dosarul cauzei rezultă că inculpata nu ar avea antecedente penale, prin sentinţa penală nr. 

9/21.01.2016 a Judecătoriei Huşi, definitivă prin neapelare la 8.02.2016, inculpatei C.T. i-a 

fost aplicată pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de profanare de 

morminte, prevăzută de art. 383 alin. 1 Cod penal, cu amânarea aplicării pedepsei, pe un 

termen de supraveghere de 2 ani; instanţele de apel nu pot dispune direct în calea de atac 

contopirea pedepselor aplicate pentru infracţiuni concurente, însă în cauză în mod greşit a fost 

reţinută circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 alin. 1 lit. a din Codul penal din 1969, 

inculpata dând declaraţie în faţa instanţei fără a aduce la cunoştinţă soluţia dispusă în cealaltă 

cauză penală, nu a recunoscut comiterea faptei nu există indicii că şi-ar asuma faptele şi 

caracterul lor penal, în concluzie fiindu-i aplicată o pedeapsă mult prea mică. 

Împotriva aceleiaşi sentinţe a formulat apel, de asemenea cu respectarea termenului 

legal, inculpata C.T. invocând, în esenţă, următoarele: contractul nu conţinea nici o descriere 

tehnică a utilajului reprezentat de presa de balotare ci doar o referire la Anexa 1, înscris 

inexistent, astfel încât inculpata nu a avut reprezentarea că presa nu corespundea caietului de 

sarcini; specializarea inculpatei este în domeniul construcţii civile şi industriale; nu există nici 

o probă cu privire la vinovăţia inculpatei C.T. în forma intenţiei; cel care ar fi trebuit să 

verifice cerinţele de calitate era inginerul Gavrilescu, împuternicit în acest sens de societatea 

Viacom; inculpata a atestat prin semnătură doar formularele C2, C11 doar cu privire la 

cantităţile de materiale ajunse în şantier; presa de balotare, cu forţa de presare de 25 t, fusese 

într-adevăr livrată; în comisia de recepţie inculpata C.T. a fost doar secretar, de altfel nu ar 

putea fi admis ca dirigintele de şantier să se verifice pe sine însuşi; pentru considerentele 

respective, expuse pe larg de avocatul ales al inculpatei-apelante în cuprinsul motivelor de 

apel înregistrate la 12.09.2018 şi ataşate la filele 42 şi următoarele, inculpata apelantă a 

solicitat achitarea sa, în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. b Cod procedură penală. 

Inculpata-apelantă nu s-a prezentat la judecarea apelului, avocatul său ales învederând 

instanţei că aceasta suferă de o boală gravă într-un stadiu avansat şi a fost alegerea sa să nu se 

prezinte în faţa Curţii. Nu s-a solicitat în faţa Curţii readministrarea probatoriului de la 

judecata în primă instanţă şi nici administrarea de probe noi. 

La filele 57 şi următoarele a fost ataşată copia sentinţei penale nr. 9/21.01.2016 a 

Judecătoriei Huşi, rămasă definitivă prin neapelare la 8.02.2016, prin care inculpatei C.T. i-a 

fost stabilită o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru comiterea, la 13.08.2014, a unei 

infracţiuni de profanare de morminte, prevăzută deart. 383 alin. 1 Cod penal, constând în 

dezgroparea şi mutarea osemintelor fratelui său fără acordul membrilor familiei acestuia. 

Examinând sentința apelată sub toate aspectele de fapt și de drept, în limitele 

determinate de calitatea procesuală a apelantului, atât prin prisma motivelor invocate dar şi 

din oficiu, în raport de prevederile art. 417 alin. 2 Cod procedură penală Curtea constată 

următoarele: 
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Judecata în primă instanță s-a desfășurat cu respectarea tuturor normelor de procedură 

penală incidente în cauză, iar soluţia dispusă cu privire la latura penală, în sensul de a se 

constata vinovăţia inculpatei în comiterea faptei pentru care a fost trimisă în judecată, a fost 

dată în deplină consonanță cu materialul probator administrat și cu respectarea dispoziţiilor de 

drept material și procesual incidente în speță, Curtea neidentificând elemente de nelegalitate 

sau de netemeinicie, cu precizarea ce va fi făcută în cele ce urmează în analiza motivelor de 

apel ale D.N.A. 

Prima instanţă a procedat în mod temeinic, echitabil şi imparţial la analiza, 

interpretarea şi evaluarea tuturor mijloacelor de probă, inclusiv din perspectiva susţinerilor 

inculpatei, precum şi la explicarea problemelor de drept avute în vedere, într-o manieră 

convingătoare, susceptibilă a înlătura orice dubiu cu privire la existenţa faptei, la comiterea 

acesteia de către inculpată şi la vinovăţia acesteia, precum şi la încadrarea ei juridică.  

În etapa deliberării, judecătorul fondului a realizat o analiză și o evaluare judicioasă și 

completă a întregului material probator strâns în cursul urmăririi penale şi al cercetării 

judecătoreşti, pe baza căruia a reținut o situație de fapt corectă, conformă cu realitatea 

obiectiva ce rezultă din probatoriul administrat.  

În considerentele sentinței penale supuse prezentei analize sunt prezentate, într-o 

manieră dezvoltată, argumentele care au stat la baza soluției de condamnare, fiind explicitate 

condiţiile de tipicitate ale infracţiunii reţinute, atât în ce priveşte elementul material al faptei şi 

celelalte componente ale laturii obiective, cât şi vinovăţia, sub forma intenției, reținută în 

sarcina inculpatei.  

Prima instanță a ajuns în mod corect la concluzia existenței condițiilor legale pentru 

condamnarea inculpatei, constatând conform art. 396 alin. 2 Cod procedură penală că există 

fapta de complicitate la infracţiunea de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă 

de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea 

pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta 

sau în numele ei, pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, că această faptă constituie 

infracțiune, fiind incriminată de art. 26 Cod penal, cu referire la art. 18 ind. 4 din legea nr. 

78/2000, raportat la art. 18 ind. 1 din legea nr. 78/2000, și că a fost săvârșită de inculpată cu 

vinovăţia cerută de lege. Toate aceste condiții au rezultat dincolo de orice îndoială din probele 

administrate în cursul urmăririi penale, analizate efectiv de judecătorul fondului în cuprinsul 

sentinţei apelate. 

Curtea consideră că motivele de apel invocate de inculpata-apelantă C.T. sunt 

nefondate, în sensul că s-ar fi impus achitarea acesteia în baza art. 16 alin. 1 lit. b Cod penal, 

sunt nefondate. În esenţă, apărarea constantă a inculpatei a reprezentat-o lipsa calificării şi a 

autorizării ei în activitatea de diriginte de şantier raportat la specificaţiile tehnice ale utilajului 

reprezentat de presa de balotare ale cărei specificaţii, astfel cum erau trecute în caietul de 

sarcini, nu ar fi avut cum să îi fie cunoscute şi cu privire la care nu avea nici pregătirea, nici 

abilitarea de a verifica conformitatea utilajului efectiv livrat şi instalat, iar pe de altă parte 

împrejurarea că rolul său în cadrul comisiei de recepţie a lucrării a fost unul de secretar, 

nicidecum unul de membru deplin care să întreprindă verificări asupra unor aspecte care 

ţineau tocmai de activitatea sa anterioară pe parcursul execuţiei proiectului, ca diriginte de 

şantier, neexistând probe în sensul că ar fi acţionat cu intenţie în sensul de a-l sprijini pe 

primar în depunerea documentaţiei în vederea obţinerii pe nedrept a fondurilor europene.  



206 

 

În dispoziţia primarului nr. 554/29.11.2010, de la fila 106 vol. 4, din dosarul de 

urmărire penală, inculpata apelantă C.T. figurează ca membru al comisiei de recepţie, al 

doilea după reprezentantul autorităţii contractante, nu ca secretar, astfel cum figurează în 

cuprinsul procesului-verbal de recepţie, prin acest înscris atestându-se că fuseseră executate 

lucrările aferente investiţiei, conform indicatorilor tehnico-economici aprobaţi. Dat fiind 

conţinutul sintetic al procesului-verbal de recepţie, exprimarea respectivă din cuprinsul său nu 

poate fi considerată de cât ca făcând o referire generală la cerinţele tehnice şi economice avute 

în vedere la iniţierea proiectului şi la modul în care acestea au fost respectate în execuţia 

efectivă a acestuia.  

Cererea de plată din 10.02.2011 a fost fundamentată pe acest proces-verbal de 

recepţie, precum şi pe două înscrisuri nedatate, formularele C2 şi C11, asumate prin 

semnătură inclusiv de inculpata-apelantă în calitate de diriginte de şantier, C2 reprezentând 

centralizatorul financiar al obiectelor – situaţii de plată nr. 05, care face referire inclusiv la 

grupa de obiecte legată de balotare şi concasare deşeuri, în valoare de 81229 lei fără TVA, iar 

C11 reprezentând lista cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, în care se 

regăseşte şi presa automată de balotat în valoare de 81229 lei fără TVA. 

Curtea apreciază că prima instanţă a făcut o analiză efectivă şi corectă a apărărilor 

inculpatei, reţinând în mod just că inclusiv la data recepţiei, 29.11.2010, inculpata ar fi putut 

observa uşor că pe carcasa utilajului se regăsea încă inscripţia uşor vizibilă 25T, de asemenea 

pe plăcuţa metalică ataşată utilajului era specificată şi uşor de observat chiar la o analiză a 

unei persoane fără cunoştinţe tehnice amănunţite că aceasta avea caracteristica principală 

raportată la 25 de tone, nu la 40 de tone.  

Potrivit sarcinii 2 din caietul de sarcini, lucrările, materialele şi echipamentele se vor 

conforma specificaţiilor, proiectului tehnic şi altor cerinţe din contract şi vor fi puse la 

dispoziţia supervizorului, dirigintele de şantier putând solicita înlocuirea oricărui material sau 

echipament necorespunzător. Prin urmare, în calitate de diriginte de şantier, inculpata-

apelantă avea obligaţia de a cunoaşte inclusiv proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, în care 

proiectantul prevăzuse, la Capitolul privind instalaţiile tehnologice, la Ob. 5 – Balotare şi 

concasare deşeuri, forţa de presare a presei de balotare orizontale cu care ar fi trebuit dotată 

staţia ca fiind de 40 de tone, 400 kN, aceleaşi caracteristici fiind prevăzute şi în oferta 

societăţii executante căreia i-a fost atribuit contractul, ofertă din 7.08.2009. Inculpata-apelantă 

nu a reuşit să explice în mod plauzibil de ce nu a verificat aceste specificaţii tehnice sau, în 

cazul în care nu a avut posibilitatea de a verifica, de ce nu a exprimat vreo obiecţie în acest 

sens.  

Din punctul de vedere al Curţii, inculpata-apelantă încearcă, prin apărările sale, să 

complice prezentarea unei situaţii ale cărei date principale sunt destul de clare, anume că ea 

era singurul diriginte de şantier desemnat prin atribuirea contractului de prestări servicii în 

acest sens încheiat cu autoritatea beneficiară, pentru întreaga lucrare în ansamblul ei, o 

componentă esenţială în funcţionarea finală a staţiei proiectate fiind tocmai presa de balotare, 

care trebuia să aibă anumite specificaţii tehnice, uşor de verificat chiar şi de o persoană care 

nu este specialist în funcţionarea unor astfel de utilaje, iar recepţia lucrării presupunea 

inclusiv verificarea livrării şi instalării presei respective în conformitate cu proiectul tehnic. 

Dacă inculpata-apelantă ar fi verificat efectiv concordanţa specificaţiilor tehnice uşor 

identificabile pe corpul presei de balotat cu cerinţele din proiectul tehnic, cu certitudine s-ar fi 
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aflat în situaţia şi ar fi avut obligaţia să solicite înlocuirea utilajului cu inscripţia 25 T cu un 

altul, cu forţa de presare de 40 T.  

Aspectele invocate de inculpata apelantă în apărarea sa, în sensul că nu era autorizată 

să desfăşoare activitate de diriginte de şantier în afara domeniului construcţiilor civile şi 

industriale nu a convins Curtea că, în calitatea sa de diriginte de şantier, nu ar fi trebuit să 

verifice această simplă conformitate între proiect şi datele de pe presa livrată efectiv. Pe de 

altă parte, inculpata-apelantă nu a indicat o altă persoană care ar fi fost împuternicită în acest 

sens. În ceea ce îl priveşte pe numitul G.F., Curtea reţine că implicarea sa în proiect a avut loc 

în cadrul unor raporturi cu societatea executantă, şi nu cu autoritatea beneficiară care, dacă ar 

fi acceptată apărarea inculpatei, ar fi trebuit să desemneze, într-un mod similar, un diriginte de 

şantier secundar pentru partea de proiect reprezentată de conformitatea utilajelor amplasate pe 

construcţia civilă a cărei supervizare ar fi revenit inculpatei, ceea ce nu a fost cazul. În 

raporturile cu beneficiarul, inculpata-apelantă avea obligaţiile decurgând in contractul de 

prestări-servicii. 

În mod corect a reţinut instanţa de fond că în Raportul de activitate , ataşat la filele 89-

90 din vol. 8 al dosarului de urmărire penală, la Ob. 5, se face referire, în oglindă cu cerinţele 

din proiectul tehnic, la necesitatea achiziţionării unui echipament pentru compactarea şi 

balotarea deşeurilor, o presă de balotare orizontală semiautomată, iar dacă nu ar fi avut 

atribuţii contractuale legate de obiectivul 5 nu ar fi trebuit să semneze situaţii de plată ce 

includeau cheltuieli legate de acest obiectiv, fundamentând cererea de plată. Astfel, Curtea 

reţine că, în realitate, inculpata a avut reprezentarea faptului că avea atribuţii, ca diriginte de 

şantier, inclusiv în livrarea şi instalarea presei de balotare orizontale, prin urmare ar fi trebuit 

să verifice inclusiv conformitatea presei livrate cu cea din proiectul tehnic. Curtea consideră 

drept relevante aprecierile instanţei de fond privind obligaţiile dirigintelui de şantier în baza 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat 

prin H.G. nr. 273/1994, şi în baza Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, 

echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, 

aprobat prin H.G. nr. 51/1996, expuse pe larg în sentinţa atacată, precum şi împrejurarea că 

limitele implicării dirigintelui de şantier în activitatea comisiei de recepţie au fost trasate abia 

prin H.G. nr. 343/2017, în sensul că acesta asigură secretariatul comisiei şi nu face parte din 

componenţa comisiei, anterior dispoziţiile legale în vigoare nefăcând astfel de precizări, 

decizia primarului privind componenţa comisiei reflectând de altfel acest lucru. 

Curtea nu este convinsă nici de accentul pe care inculpata-apelantă îl pune pe 

distincţia între noţiunile de „utilaj” şi „echipament”, mai ales că în raportul de activitate 

întocmit chiar de inculpata-apelantă aceasta se referă la presa de balotare în discuţie ca fiind 

un echipament, nu un utilaj. Din punctul de vedere al Curţii, componenta funcţională a staţiei 

ce a făcut obiectul proiectului era cea principală, esenţială, iar funcţionalitatea acesteia era 

dată de utilajele menite a fi amplasate în construcţia respectivă şi a asigura, în esenţă, 

finalitatea proiectului, printre acestea fiind şi presa de balotare. Inculpata-apelantă nu a putut 

indica o altă persoană care, în relaţia cu beneficiarul, să fi avut obligaţia de a verifica, inclusiv 

cu privire la aceste utilaje, conformitatea cu proiectul tehnic, şi nici nu a explicat cum ar fi 

putut fi implementat şi verificat acest proiect în bune condiţii în condiţiile în care dirigintele 

de şantier nu avea autorizarea să verifice o componentă esenţială a funcţionalităţii acestuia.  
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În ceea ce priveşte latura subiectivă, prima instanţă a considerat că, în activitatea sa de 

complicitate, inculpata-apelantă a acţionat cu intenţie directă. Curtea consideră că din actele 

dosarului şi din probele administrate nu rezultă că inculpata ar fi verificat conformitatea presei 

livrate cu datele proiectului tehnic şi, ajungând la concluzia că acestea nu corespundeau, ar fi 

atestat cu ştiinţă date contrare în înscrisurile întocmite. Din probatoriul administrat Curtea a 

tras concluzia că intenţia cu care inculpata-apelantă a acţionat a fost indirectă, în sensul că 

aceasta a atestat efectuarea unor verificări care nu au fost în realitate efectuate, inclusiv în 

ceea ce priveşte conformitatea presei de balotare, şi chiar dacă nu a urmărit obţinerea pe 

nedrept în baza acestor atestări a unor fonduri europene de către autoritatea beneficiară, a avut 

o atitudine de acceptare a posibilităţii ca specificaţiile tehnice ale utilajului să nu corespundă 

cerinţelor din proiect. Sub acest aspect, Curtea consideră că sintagma „cu rea-credinţă” 

introdusă ulterior săvârşirii faptei în textul de incriminare nu are semnificaţia referirii stricte la 

intenţia directă, ci la forma de vinovăţiei a intenţiei, cu cele două modalităţi, această precizare 

a Curţii privind modalitatea intenţiei nefiind de natură a influenţa aprecierea asupra legii 

aplicabile. 

Concluzionând că soluţia de condamnare dispusă de prima-instanţă a fost cea corectă, 

Curtea apreciază că în mod corect prima instanţă a făcut analiza legii penale mai favorabile 

aplicabile în concret inculpatei, sub aspectul condiţiilor şi efectelor suspendării condiţionate a 

executării pedepsei conform Codului penal anterior, prin raportare la suspendarea sub 

supraveghere avută în vedere de Codul penal în vigoare, inclusiv sub aspectul reabilitării celui 

condamnat, precum şi al condiţiilor de aplicare a pedepselor complementare şi accesorii. Faţă 

de datele cauzei şi de persoana inculpatei, instanţa având în vedere în sancţionare minimul, nu 

maximul prevăzut de lege, precum şi o modalitate de individualizare a executării care să nu 

presupună detenţia efectivă, în mod corect a fost identificată ca fiind mai favorabilă legea de 

la data săvârşirii faptei, chiar dacă prevedea limite de pedeapsă mai ridicate. 

Analizând însă motivele de apel ale D.N.A. – Serviciul Teritorial Iaşi, Curtea a ajuns 

la concluzia că acestea sunt întemeiate şi că în mod nejustificat prima instanţă a reţinut în 

favoarea inculpatei buna conduită anterioară, ca circumstanţă atenuantă facultativă, coborând 

pedeapsa la 6 luni închisoare, în condiţiile în care minimul special era de un an şi 6 luni 

închisoare. În acest sens, Curtea are în vedere, în primul rând, împrejurarea care nu a fost 

cunoscută şi nici adusă la cunoştinţa primei instanţe, aceea referitoare la stabilirea anterioară a 

vinovăţiei inculpatei într-o altă cauză penală, definitivă în februarie 2016, pentru o infracţiune 

comisă în anul 2014, fără legătură cu activitatea în exercitarea căreia inculpata a comis fapta 

din prezenta cauză. Indiferent de obiectul respectivei cauze şi de atitudinea subiectivă a 

inculpatei în comiterea acelei infracţiuni de profanare de morminte, şi cu toate că este vorba 

de o infracţiune comisă după cea dedusă judecăţii în prezenta cauză, fiind vorba despre o 

circumstanţă atenuantă facultativă, Curtea nu poate accepta că, în aceste condiţii, lipsa altor 

implicări penale şi activitatea desfăşurată de inculpată anterior comiterii faptei de complicitate 

la infracţiunea din legea specială mai poate fi valorificată ca circumstanţă atenuantă cu 

consecinţa coborârii sub minimul special. În acest sens, Curtea reţine că, în condiţiile în care 

prima instanţă ar fi analizat situaţia juridică la zi a inculpatei, ar fi avut de aplicat dispoziţiile 

legale privind anularea amânării aplicării pedepsei şi stabilirea unei pedepse rezultante pentru 

un concurs de infracţiuni, operaţiune care nu poate fi realizată direct în calea de atac fără 

încălcarea dreptului la un dublu grad de jurisdicţie.  
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Pe de altă parte, aprecierile expuse de procuror în motivarea apelului referitoare la 

caracterul normal, firesc, al împrejurărilor care au fost avute în vedere de prima instanţă la 

reţinerea circumstanţei atenuante sunt întemeiate, raportat la conţinutul infracţiunii şi la natura 

activităţii în cadrul căreia a fost săvârşită în general trebuind admis că pentru persoanele care 

ajung în situaţia de a comite astfel de infracţiuni buna integrare în societate, pregătirea 

profesională, profesionalismul manifestat anterior în activitatea respectivă sunt circumstanţe 

cu caracter de normalitate, prin urmare reducerea pedepsei sub minimul special nu a fost 

justificată suficient de datele cauzei. Acestea fiind reţinute, Curtea apreciază că şi în condiţiile 

în care nu este aplicabilă o circumstanţă atenuantă facultativă reglementată exclusiv de legea 

veche, rămân valabile consideraţiile primei instanţe raportat la legea penală mai favorabilă 

inculpatei. 

Prin urmare, în baza disp. art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedura penală Curtea va admite 

apelul formulat de Direcţia Naţională Anticorupţie - S.T. Iaşi împotriva sentinţei penale nr. 

82/18.05.2018 a Tribunalului Vaslui, pronunţată în dosarul cu nr. de mai sus, sentinţă pe care 

o va desfiinţa în parte şi, rejudecând, va înlătura aplicarea dispoziţiilor art. 74 alin. 1 lit. a şi 

alin. 2 din Codul penal anterior şi a dispoziţiilor art. 76 alin. 1 lit. d din Codul penal anterior, 

va majora pedeapsa principală aplicată inculpatei C.T., de la 6 luni închisoare la un an şi 6 

luni închisoare, cu consecinţa majorării şi a termenului de încercare al suspendării 

condiţionate a executării pedepsei la 3 ani şi 6 luni. 

În temeiul dispoziţiilor art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, Curtea va respinge, 

ca nefondat, apelul formulat împotriva aceleiaşi sentinţe de inculpata-apelantă C.T. 

Curtea va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate, care nu contravin prezentei 

decizii. 

În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare 

aferente judecării apelului urmează a rămâne în sarcina statului. 


