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I. Secția penală 

1. DREPT PENAL.PARTE SPECIALA. Infracțiunea de corupție sexuală prevăzută 
de art. 202 alin.1 cod penal din 1969. Infracțiunea de corupere sexuala a 
minorilor prevăzută de art. 221 alin. 4 cod penal 

Decizia penala nr.687 din 10 noiembrie 2014 
 

Din coroborarea tuturor probelor rezultă că în timp ce se afla într-un tren de persoane 
staționat , inculpatul B. D. a acostat-o pe persoana vătămată minora, în vârstă de 10 ani după 
ce aceasta a ieșit din toaleta vagonului și a săvârșit față de aceasta acte cu caracter obscen 
respectiv și-a expus organul sexual și a pipăit minora în zona pieptului, adresându-i cuvinte cu 
conotație sexuală. 

 În raport de situația de fapt relevată de probe, fapta comisă de inculpat a fost calificată 
corect de prima instanță ca infracțiune de corupție sexuală prevăzută de art.202 alin.1 Cod 
penal din 1969 ce sancționează actele cu caracter obscen săvârșite asupra unui minor sau în 
prezenta unui minor. 

Prin acte cu caracter obscen se înțeleg acele fapte, gesturi sau atitudini prin care se 
dezvăluie sau se sugerează aspecte intime ale vieții sexuale. 

În speță, inculpatul în timp ce se afla în tren a acostat-o pe partea vătămată, după ce 
aceasta a ieșit din toaleta vagonului, s-a descheiat la pantaloni, și-a scos organul genital, a 
întrebat-o pe minoră dacă îi place, a început să o mângâie pe piept și a încercat să o determine 
să îi atingă organul genital adresându-i întrebări cu conotație sexuală. 

Prin urmare, fapta sa a constat în gesturi care prin simbolul lor fac referire la activitatea 
sexuală, gesturi ce au conotație de notorietate în acest sens în rândul membrilor comunității și 
prin semnificația lor aduc ofensă la pudoare și nu în determinarea minorei să asiste la 
comiterea unor acte cu caracter exhibiționist în sensul art.221 alin.4 Noul Cod penal, ce 
presupun doar o expunere publică a organelor genitale. 

2. DREPT PENAL.PARTE SPECIALA. Infracțiunea de furt calificat. Furtul 
săvârșit prin efracție si de o persoana mascata, deghizata sau travestita 

Decizia penala nr.545 din 29 septembrie 2014 
 

Curtea a constatat că nu este îndeplinită cerinţa de la art.209 alin.1 lit.i Cod penal 
anterior – furtul săvârşit prin efracţie – câtă vreme probatoriul administrat în cauză relevă 
faptul că inculpatul a pătruns în căsuţe pe uşa neasigurată şi a sustras cele două becuri, iar, 
acţiunea de sustragere a cablului nu a fost realizată prin pătrunderea într-un loc anume pentru 
că bunul se afla la un carusel amplasat în piaţă, în loc liber. 

Efracţia presupune înlăturarea cu violenţă, prin efracţie, rupere sau alte acte similare a 
oricărui obiect sau dispozitiv care are menirea de a împiedica pătrunderea într-un anumit loc, 
astfel că, în speţă, în raport de situaţia de fapt reţinută nu este aplicabilă agravanta de comitere 
a furtului prin efracţie, fiind fondată critica invocată de procuror. 

De asemenea, nici împrejurarea de comitere a furtului de către o persoană mascată, 
deghizată sau travestită nu este incidentă în cauză întrucât îmbrăcarea de către inculpat a 
vestei aparţinând unei societati de salubritate nu putea duce la imposibilitatea recunoaşterii 
sale, ca autor al faptei în sensul cerut de legiuitor. 

3. DREPT PENAL.PARTE SPECIALA. Comiterea infracțiunii de furt de către cel 
care este găzduit de persoana vătămată 
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Decizia penala nr.740 din 24 noiembrie 2014 
 

Instanţa de fond a fost investită prin rechizitoriu cu infracţiunea de furt prev. de art. 
208 alin.1 Cod penal anterior, reţinându-se în sarcina inculpatului P. P. A. că profitând de 
faptul că se afla în vizită în apartamentul închiriat de părţile vătămate a sustras bijuteriile 
aparţinând părţilor vătămate . 

Pe baza unei juste interpretări a materialului probator administrat în faza urmăririi 
penale şi în cursul cercetării judecătoreşti, ca urmare a coroborării acestuia a statuat corect 
asupra încadrării juridice a faptei în art. 210 alin. 1 raportat la art. 208 alin.1 Cod penal 
anterior, reţinând că inculpatul a fost găzduit de către persoanele vătămate . 

Persoana găzduită este aceea care locuieşte vremelnic în locuinţa persoanei vătămate şi 
cu acordul acesteia din urmă, găzduirea fiind o situaţie de fapt ce rezultă din simplul acord de 
voinţă al părţilor interesate. 

Ori, din probele administrate în cauză în ambele faze ale procesului penal, rezultă că 
inculpatul venea în apartamentul persoanelor vătămate, unde obişnuia să rămână fie o zi, fie 
mai multe zile, ceea ce semnifică o locuire în comun cu caracter temporar la locuinţa 
persoanelor vătămate cu acordul acestora. 

Prin urmare, în raport cu situaţia de fapt relevată de probe, prima instanţă a constatat în 
mod corect incidenţa dispoziţiilor art. 210 Cod penal anterior şi a dispus schimbarea încadrării 
juridice a faptei reţinute prin actul de sesizare. 

4. DREPT PENAL. PARTE GENERALA. Împăcarea părților. Cerința existenței 
unui acord de voință 

Decizia penala nr. 778 din 8 decembrie 2014 

Fiind investită cu soluţionarea cauzei prima instanţă a reţinut că prezente în faţa 
instanţei, părţile au declarat că doresc să se împace şi în raport de poziţia procesuală a 
acestora, de fapta imputată inculpatului I. T. şi de dispoziţiile art.231 alin.2 Cod penal, a 
dispus în temeiul art.396 alin.6 Cod procedură penală şi art.16 lit. g Cod procedură penală 
încetarea procesului penal intervenit între persoana vătămată U. V. şi inculpatul I.T., prin 
împăcarea părţilor. 

Potrivit dispoziţiilor art.159 alin.2 Cod penal corespondent al art.132 Cod penal din 
1969 împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă. 

Spre deosebire de retragerea plângerii prealabile care este un act unilateral de voinţă, 
împăcarea părţilor constituie un act bilateral, implicând în mod necesar acordul de voinţă al 
persoanei vătămate şi al inculpatului. 

Prin Decizia nr. XXVII din 18 septembrie 2006 pronunţată de I.C.C.J. – Secţiile Unite 
în soluţionarea recursului în interesul legii s-a stabilit că încetarea procesului penal în cazul 
infracţiunilor pentru care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală poate fi dispusă de 
instanţă numai atunci când aceasta constată nemijlocit acordul de voinţă al inculpatului şi al 
persoanei vătămate de a se împăca total, necondiţionat şi definitiv, exprimat în şedinţa de 
judecată de ambele părţi, personal sau prin persoane cu mandat special ori prin înscrisuri 
autentice. 

Or, în speţă, prin încheierea de şedinţă din 19 iunie 2014 s-a consemnat că persoana 
vătămată U.V., prezentă personal, a precizat că nu are pretenţii civile şi doreşte să se împace 
cu inculpatul, cauza fiind amânată la data de 18 septembrie 2014 pentru efectuarea de 
verificări privind situaţia inculpatului. 
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La acest termen este prezent doar inculpatul I. T. care declară că doreşte să se împace 
cu persoana vătămată, context în care prima instanţă pronunţă soluţia de încetare a procesului 
penal reţinând că părţile prezente în faţa instanţei au declarat că doresc să se împace. 

Soluţia este greşită. 
Împăcarea părţilor nu poate fi echivocă, fiind necesar să conţină în mod clar acordul de 

voinţă al persoanelor care s-au hotărât să se împace. 
Din actele şi lucrările dosarului rezultă că persoana vătămată şi-a exprimat doar 

intenţia de a se împăca ceea ce nu echivalează cu existenţa unui acord clar şi precis de 
împăcare, nu relevă fără echivoc voinţa de stingere a conflictului născut între ea şi inculpat, 
instanţa reţinând greşit că sunt întrunite cerinţele împăcării părţilor. 

5. DREPT PROCESUAL PENAL. Greșita soluționare a laturii civile a cauzei prin 
obligarea la repararea pagubei a unei societăți comerciale radiate 

 

Decizia penala nr.574 din 13 octombrie 2014 

Curtea a reţinut că deşi legiuitorul prin art. 86 Cod procedură penală a reglementat 
răspunderea părţii responsabile civilmente ca persoană ce are obligaţia legală sau 
convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar pagubele cauzate 
prin infracţiunea comisă de inculpat, în speţă, din adresa emisă de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi existentă la dosarul de fond rezultă că 
societatea administrată de inculpatul C. G. a fost radiată la data de 05.04.2012. 

Cum potrivit dispoziţiilor legale în materie comercială o societate comercială radiată 
nu mai are personalitate juridică şi deci nu mai este titulară de drepturi şi obligaţii,, nu mai 
poate fi trasă la răspundere civilă pentru pagubele provocate prin fapta inculpatului. 

 
 

II. Secția de contencios administrativ și fiscal 
 

1. Drept procesual civil. Cerere de intervenție accesorie. Condiții pentru admiterea 
în principiu a cererii de intervenție accesorie. 

Cererea de intervenție accesorie poate fi făcută până la închiderea dezbaterilor, în tot 
cursul judecății, chiar și în căile extraordinare de atac fiind aplicabilă și în cazul procedurii 
speciale a contenciosului administrativ potrivit art. 28 din legea 554/2004 raportat la art.63 
C.pr.civ. Intervenția accesorie are natura juridică a unei simple apărări, sprijinind doar 
apărarea unei părți. Aceasta determină lărgirea cadrului procesual doar din punct de vedere 
al părților, niciodată din punct de vedere al obiectului litigiului, fiind pe deplin compatibilă 
cu procedura specială de dizolvarea de drept a Consiliului Local.  

Respingerea cererii de intervenție pe considerentul că ar genera tergiversarea 
soluționării de urgenta a cauzei este în totală contradicție cu principiile fundamentale ale 
accesului la justiție și a dreptului la un proces echitabil. 

Art. 63 alin 2 C.proc.civ.; art. 28 din legea 554/2004 
 

Prin încheierea de ședință din 07.10.2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi s-au respins ca 
inadmisibile cererile de intervenţie în interes alăturat pârâtei Consiliul Local al comunei 
Tansa, jud. Iaşi cereri formulate de M.M., B.V., S.C., M.M., P.C., D.I. și V.E. 
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Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond analizând admisibilitatea cererilor de 
intervenție a reţinut faptul ca obiectul prezentei acțiuni este dizolvarea de drept a Consiliului 
Local al com. Tansa, jud Iaşi, cerere promovată de Prefectul Județului Iași in virtutea 
prerogativelor conferite de art. 55 alin 2 din Legea 215/2001. 

 Motivul de fapt al cererii formulate de prefect îl constituie neîntrunirea consiliului 
local timp de doua luni consecutive, deși a fost convocat conform prevederilor legale.  

Poziția procesuală a paratei Consiliul Local Tansa a fost de respingere a acțiunii, 
invocându-se în esență faptul că nu s a putut întruni cvorumul, deoarece nu s-a constatat 
încetarea a două mandate de consilier și nu au fost validați alți doi supleanți, M.M. si P.C. 

În exercitarea prerogativelor sale, prefectul exercita un rol de tutelă administrativă, in 
sensul că poate ataca in fața instanţei de contencios administrativ actele consiliului județean, 
local sau ale primarului in care le considera nelegale si de asemenea poate solicita, in virtutea 
dispozițiilor art. 55 alin 2 din L 215/2001 dizolvarea de drept a Consiliului Local. 

In acest cadru procesual, intervenţia membrilor comunității, indiferent de faptul că 
deţin sau nu calitatea de consilier local, ar paraliza practic acțiunea Prefectului si ar genera 
tergiversarea soluționării de urgenta a cauzei. 

Astfel, chiar dacă in virtutea calităţii de membru al comunității sau de consilier local, 
s-ar justifica un interes in susținerea apărărilor pârâtei, acest interes este unul general ce nu 
poate „de plano” să ducă la admiterea in principiu a cererilor de intervenție in interes alăturat 
pârâtului. 

Nu in ultimul rând, trebuie menţionat faptul ca in cuprinsul cererilor de intervenţie în 
interes alăturat nu se invocă nici un aspect nou, diferit de întâmpinarea pârâtului, de natura sa 
susţină poziţia procesuală a acestuia, context in care, instanța a apreciat ca rolul cererilor de 
intervenție a fost doar de amânare a soluţionării cauzei, împrejurare ce contribuie la 
perpetuarea unei stări de incertitudine cu privire la consiliul local a cărui dizolvare se solicită.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat în termen apel intervenienții M.M., B.V., S.C., 
M.M., P.C., D.I. criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

Apelul nu a fost motivat.  
Intimata nu a formulat întâmpinare  
În apel nu s-au mai administrat alte probe. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziţiile legale incidente, ținând 

cont de efectul devolutiv al apelului, Curtea a constatat că apelul este fondat pentru 
următoarele considerente: 

În mod greșit prima instanţă a respins ca inadmisibile cererile de intervenţie în interes 
alăturat pârâtei Consiliul Local al comunei Tansa, jud Iaşi, cereri formulate de M.M., B.V., 
S.C., M.M., P.C., D.I. . 

Curtea a reținut că în cauză la al doilea termen de judecată în fața instanței de fond s-a 
depus cererea de intervenție în interes alăturat pârâtei Consiliul Local al comunei Tansa, 
cerere formulată de apelanți. 

Potrivit art. 63 alin 2 C.proc.civ. intervenția accesorie poate fi făcută până la 
închiderea dezbaterilor, în tot cursul judecății, chiar și în căile extraordinare de atac.  

Dispozițiile legii speciale în materie, Legea nr. 215/2001, nu cuprinde dispoziții 
derogatorii de la această prevedere. Prin urmare, inclusiv în prezenta cauza este admisibilă 
formularea unei cererii de intervenție accesorii, cu condiția ca aceasta să fie formulată până la 
închiderea dezbaterilor, condiție respectată de apelanți. 

Este adevărat că, în raport de obiectul cauzei, procedura impune celeritate deosebită, 
pricinile trebuind a fi soluționate într-un termen scurt. Însă negarea unui drept procesual pe 
considerentul că ar genera tergiversarea soluționării de urgenta a cauzei este în totală 
contradicție cu principiile fundamentale ale accesului la justiție și a dreptului la un proces 
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echitabil. Dimpotrivă, prin respingerea cererii ce a determinat formularea prezentei căi de 
atac, s-a produs tergiversarea soluționării cauzei.  

Mai mult, intervenția accesorie are natura juridică a unei simple apărări, sprijinind 
doar apărarea unei părți. Ea determină lărgirea cadrului procesual doar din punct de vedere al 
părților, niciodată din punct de vedere al obiectului litigiului, fiind pe deplin compatibilă cu 
procedura specială de dizolvarea de drept a Consiliului Local. 

Analizând și condiția ca cererea de intervenție să justifice interesul propriu al terțului 
intervenient, care trebuie să fie distinct de cel în favoarea părții pentru care se intervine, 
Curtea consideră că și această condiție este îndeplinită în speță. 

În jurisprudența sa (ex. Decizia nr. 3522 din 19 martie 2013 pronunţată în recurs de 
Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie), Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în analizarea condiţiilor de admisibilitate a intervenţiei 
voluntare, principale sau accesorii, formulată în cadrul unei acţiuni în contencios 
administrativ, se impune luarea în considerare, atât a specificului elementelor de drept 
administrativ, cât şi a regulilor de procedură speciale în această materie. 

Or, conform art. 1 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, "se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim 
printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept”. 

Legiuitorul a acordat calitate procesuală activă şi terţului faţă de actul administrativ 
emis unui alt subiect de drept, în condiţiile existenţei unui drept sau a unui interes legitim care 
a fost vătămat prin actul administrativ. 

Acest text de lege instituie o reglementare de excepţie prin care o persoană dobândeşte 
calitate procesuală activă chiar dacă nu este titularul dreptului din raportul juridic dedus 
judecăţii, situație care se aplică mutandis mutatis și în cauza pendinte. 

În raport de aceste dispoziţii legale, în mod greșit a considerat prima instanță că „chiar 
dacă in virtutea calităţii de membru al comunității sau de consilier local, s-ar justifica un 
interes in susținerea apărărilor pârâtei, acest interes este unul general ce nu poate „de plano” 
să ducă la admiterea in principiu a cererilor de intervenție in interes alăturat pârâtului.” 

O asemenea interpretare restrictivă ar fi excesivă, în afara spiritului şi literei legii, de 
natură a încălca intervenienților grav dreptul la acces la justiţie contrar tuturor dispoziţiilor 
interne şi internaţionale incidente ( art. 21 din Constituţie, art. 109 C.proc.civ., art. 6 CEDO) . 
Aşa cum am rezultă clar din dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 554/2004 calea acţiunii în 
contencios administrativ este deschisă oricărei persoane, indiferent de competenţele şi 
atribuţiile sale conferite de o lege specială, cu singura condiţie să facă dovada vătămării sale 
într-un drept al său sau într-un interes legitim.  

Or, verificând dacă în cauză apelanții fac dovada vătămării lor într-un drept al său sau 
într-un interes legitim în ipoteza admiterii acțiunii, curtea reţine că M.M., B.V., S.C. și D.I. 
justifică pe deplin un interes legitim motivat de faptul că dizolvarea consiliului ar duce la 
pierderea calității de consilier local pe care o dețin, cu toate drepturile ce decurg din această 
calitate. De asemenea M.M. și P.C. justifică interesul lor decurgând din calitatea de supleant 
și dreptul de a fi validați în locul consilierilor locali C.V. și J.Gh. cărora le-a fost retras 
sprijinul politic. 

Faţă de considerente arătate mai sus, în baza art. 480 C.proc.civ., apreciind că soluţia 
primei instanţe nu este legală şi temeinică, Curtea a admis apelul declarat de apelanții M.M., 
B.V., S.C., M.M., P.C., D.I. împotriva încheierii de ședință din 07.10.2014 pronunţată de 
Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 1843/99/2014 pe care a schimbat-o în tot, fiind admise în 
principiu cererile de intervenție accesorii formulate de apelanții-intervenienți.  
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