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I. Secția civilă 

1. Cereri de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditori şi debitor. 
Actul de procedură prin care se soluţionează. Cale de atac. Soluţii 

În cazul în care sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de creditori anterior 
ori ulterior cererii debitorului se soluţionează cererea debitorului în procedură 
necontencioasă, prin încheiere. Judecătorul sindic dispune conexarea cererilor creditorilor, 
care în cazul deschiderii procedurii devin declaraţii de creanţă. 

Cererea creditorilor va fi soluţionată conform art. 72 şi urm. din Legea nr. 85/2014 
numai în cazul respingerii cererii debitorului.  

Curtea de apel, învestită cu soluţionarea apelului declarat împotriva sentinţei prin 
care s-au admis cererile formulate de creditori şi debitor a anulat hotărârea şi a trimis cauza 
judecătorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei, prin încheiere. 

Temei de drept: Legea nr. 85/2014 art. 66 şi art. 43. 

Decizia civilă nr. 48/04.02.2015 

Prin sentinţa civilă nr. 1884/12.11.2014, Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a civilă-faliment a 
admis cererea creditorilor SC „BCR L. IFN” SA, respectiv „G.B. SA, precum şi cea a 
debitoarei SC „M.S.” SRL. 

În temeiul art. 66 şi 71 alin. 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrarea în 
faliment a debitoarei SC „M.S.” SRL; în temeiul art. 145 din aceeaşi lege s-a constatat 
dizolvarea societăţii debitoare şi a fost ridicat acesteia dreptul de administrare, fiind numit 
provizoriu, în calitate de lichidator judiciar, „R.” SPRL, pentru a îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 63 alin. 2 din lege.  

La desemnarea lichidatorului judiciar provizoriu, judecătorul sindic a avut în vedere, 
în principal, solicitările creditorilor în funcţie de mărimea creanţelor declarate şi în subsidiar 
şi pe cea a debitoarei, dar şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane, precum şi experienţa 
generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului de către 
practicienii în insolvenţă care şi-au depus ofertele la dosar. 

În apelul declarat împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Iaşi, debitorul SC 
„M.S.” SRL a invocat încălcarea dispoziţiilor art. 65, art. 66 şi art. 71 din Legea nr. 85/2014. 

În expunerea şi dezvoltarea motivelor se arată că sunt incidente dispoziţiile art. 66 
alin. 2 teza a II-a din lege, fiind formulată cererea de debitor, ce trebuie soluţionată în 
procedura necontencioasă prin încheiere, şi de creditor, ce trebuie reţinută ca declaraţie de 
creanţă şi numai dacă se respinge cererea debitorului va fi incident art. 72. 

Apelanta a susţinut că tribunalul a soluţionat defectuos cauza soluţionând pe fond toate 
cererile, cu încălcarea principiului contradictorialităţii, neprocedând la ascultarea debitorului 
care formulase întâmpinare la cererile introduse de creditor. 

Invocând încălcarea art. 71 din Legea nr. 85/2014, s-a susţinut că instanţa trebuia să se 
pronunţate prin „încheiere” în procedura necontencioasă. 

S-a solicitat schimbarea în parte a hotărârii, în sensul desemnării lichidatorului judiciar 
propus de debitor. 

Analizând lucrările cauzei, Curtea a constatat că situaţia de fapt stabilită prin 
considerentele hotărârii are corespondent în probele administrate. 

Astfel, în cauză sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de creditor, 
înregistrate anterior cererii debitorului, conform fişei dosarului, ce face incident art. 66 alin. 6 
din Legea nr. 85/2014 ce prevede: „La înregistrarea cererii, serviciul de registratură va efectua 
verificări, din oficiu, cu privire la existenta pe rol a unor alte cereri de deschidere a procedurii 
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formulate anterior de creditori. În cazul în care sunt înregistrate cereri formulate de creditori, 
se soluţionează cererea debitorului în procedura necontencioasă, prin aceeaşi încheiere 
judecătorul dispunând conexarea cererilor creditorilor, care în cazul deschiderii procedurii 
devin declaraţii de creanţă, iar dacă se respinge cererea debitorului, se soluţionează potrivit 
art. 72 şi următoarele.” 

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014 ce 
reglementează procedura de judecare a cererii debitorului (în cameră de consiliu, fără citare 
părţilor, de urgenţă, în termen de 0 zile de la depunere), aplicabile şi în cazul în care la data 
depunerii cererii debitorului se găsesc înregistrate pe rol cereri ale creditorilor, ce impun a se 
proceda conform alin. 6 teza a II-a. 

În Dispoziţiile tranzitorii şi finale (Titlul V) din Legea nr. 85/2014 se prevede în art. 
341 că dispoziţiile legii se completează în măsura în care nu contravin cu cele ale Codului de 
procedură civilă şi ale Codului civil. 

Curtea a constatat că prin Legea nr. 85/2014 s-a reglementat o nouă modalitate de 
soluţionare a cererii debitorului, când vine în concurs cu cererea creditorilor pentru 
deschiderea procedurii, ce se judecă mai întâi oricare ar fi momentul înregistrării cererilor 
creditorilor, ce vor fi reţinute ca „cereri de creanţă”. Numai în situaţia în care cererea 
debitorului va fi respinsă, situaţie în care nu se află în speţă debitorul, va fi soluţionată cererea 
creditorilor conform art. 72 din lege. 

Legiuitorul a dispus şi asupra actului de procedură prin care se soluţionează cererea de 
deschidere a procedurii insolvenţei formulate de debitor – prin încheiere, în procedură 
necontencioasă – şi respectiv sentinţă (art. 72 alin. 6), când cererea s-a formulat de creditor. 

De necontestat este că judecătorul sindic, prin „actul” de deschidere a procedurii, 
încheiere sau sentinţă, aşa cum sunt definite prin art. 424 din Legea nr. 134/2010 – Codul de 
procedură civilă dispune şi măsurile procedurale conform competenţei sale (art. 45), între care 
desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului şi termenele pentru aducerea la 
îndeplinire ce nu înlătură sancţiunile procedurale pentru judecarea cererii cu încălcarea 
normelor de procedură. 

Întrucât Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, Curtea a reţinut că 
instituţia „Nulităţile actelor de procedură” (art. 174-179) este incidentă în cauză. 

În conformitate cu art. 174 alin. 1 Cod procedură civilă, nulitatea este sancţiunea care 
lipseşte total sau parţial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerinţelor 
legale, de fond sau de formă. 

Nulitatea este absolută atunci când cerinţa nerespectată este instituită printr-o normă 
care ocroteşte un interes public.  

În cadrul procesual redat şi a limitelor învestirii prin declaraţia de apel, Curtea a 
reţinut că judecătorul sindic în soluţionarea cererii debitorului de deschidere a procedurii 
insolvenţei şi a creditorului a încălcat cerinţele legale ce sunt de ordine publică, sentinţa 
pronunţată fiind nulă. 

Au fost avute în vedere art. 66 şi art. 72 ce reglementează deschiderea procedurii 
insolvenţei la cererea debitorului şi respectiv creditorului, alăturat principiilor ce 
reglementează procesul civil şi anume legalitatea, ce impune ca procesul civil să se desfăşoare 
în conformitate cu dispoziţiile legii. 

Judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispoziţiilor legii privind realizarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părţilor în proces (art. 7 Cod procedură civilă) ce în 
cauză au fost încălcate. 

Solicitarea apelantei de schimbare în parte a „sentinţei” numai prin desemnarea 
lichidatorului cerut de debitor nu poate fi primită. 

Curtea a avut în vedere că neregularitatea actului de procedură nu poate fi acoperită 
fără a se încălca principiul egalităţii părţilor în proces. În cadrul procedurii instituită de Legea 
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nr. 85/2014, prin norme imperative, sunt reglementate pentru participanţii în procedură 
drepturile şi obligaţiile ce trebuie exercitate în termenele şi modalitatea prevăzută de legea 
specială, căi de atac, acte de procedură supuse unor condiţii de validitate, derogatorii de la 
normele de drept comun, că este o procedură colectivă al cărei scop este acoperirea pasivului 
debitorului cu acordarea atunci când este posibil a şansei de redresare a activităţii acestuia. 

Pentru considerentele expuse, Curtea în temeiul art. 480 Cod procedură civilă, cu 
referire la art. 43 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, a admis apelul, anulând sentinţa şi trimi ţând 
cauza la Tribunalul Iaşi pentru deschiderea procedurii insolvenţei prin actul de procedură 
prevăzut de lege şi dispunerea măsurilor de judecătorul sindic, conform art. 45 lit. d din lege. 

2. Procedura insolvenţei. Desemnarea administratorului/lichidatorului judiciar 
provizoriu în cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de 
creditori în consens cu cererea debitorului. Excepţia lipsei de interes în cazul 
confirmării administratorului/lichidatorului judiciar în adunarea 
creditorilor, anterior judecării apelului 

Calificarea ca declaraţii de creanţă, prin lege, a cererii creditorilor nu permite 
judecătorului sindic de a desemna practicianul în insolvenţă cerut de creditori, nefiind legal 
învestit.  

Declaraţiile de creanţă sunt cereri de înscriere la masa pasivă , pe când desemnarea 
administratorului/lichidatorului judiciar provizoriu se poate dispune numai într-o cerere de 
deschidere a procedurii, condiţie pe care cererea creditorilor nu o îndeplineşte, cererea 
formulată de debitor pentru deschiderea procedurii a fost admisă. Confirmarea lichidatorului 
judiciar nu stinge interesul creditorului-apelant în desemnarea practicianului în insolvenţă 
solicitat prin cererea sa de deschidere a procedurii. 

Temei de drept: Legea nr. 85/2014 art. 45 lit. d), art. 66: C.proc.civ. art. 342; Legea nr. 
134/2010 art. 32, art. 33, art. 174. 

Decizia civilă nr. 72/18.02.2015 

Prin Încheierea nr. 374/23.09.2014, Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă/Faliment a 
admis cererea formulată de debitoarea SC „T.M.” SA , având ca obiect deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei.  

În temeiul art.71 din Legea nr.85/2014, a dispus deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva debitoarei SC „T.M.” SA; în temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, a 
numit în calitate de administrator judiciar provizoriu societatea profesională „M.R.L.” SPRL 
până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor în condiţiile art. 
57 din lege. 

Judecătorul sindic a dispus și măsurile procedurale prevăzute de lege stabilind 
termenele în care vor fi efectuate pentru depunerea cererilor de creanță, întocmirea tabelului 
preliminar și definitiv al creanțelor, contestații, prima ședință a adunării creditorilor, 
notificări, întocmirea de administratorul judiciar a raportului conform art. 169 din Legea nr. 
85/2014. 

Pentru a pronunța hotărârea, judecătorul sindic a stabilit următoarea situație de fapt și 
motivare în drept: 

Debitoarea a solicitat a fi supusă procedurii generale de insolvenţă, manifestându-şi 
intenţia de a propune un plan de reorganizare, întrucât în prezent se află în imposibilitate 
obiectivă de a realiza venituri care să acopere cheltuielile curente şi plata datoriilor, însă 
societatea are resursele necesare pentru redresarea activităţii. 
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Potrivit art. 5 pct.29 din Legea nr. 85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului 
debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata 
datoriilor certe, lichide şi exigibile. 

Prin înscrisurile contabile depuse, debitoarea a dovedit că patrimoniul său suferă de 
lipsă de fonduri necesare acoperirii datoriilor sale certe, lichide şi exigibile. 

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 5 pct. 46 din Legea privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, instanţa a admis cererea debitoarei şi, în temeiul art. 
38 alin.1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, a constatat 
că debitoarea este în stare de insolvenţă şi a deschis procedura generală de insolvenţă 
împotriva sa, ca unica măsură viabilă în vederea acoperirii creanţelor, dispunând şi celelalte 
măsuri necesare începerii procedurii, a stabilit termenele limită reglementate de dispoziţiile 
legale. 

La desemnarea administratorului judiciar provizoriu, judecătorul sindic a avut în 
vedere solicitarea debitorului, dar şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane, precum şi 
experienţa generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului 
de către practicienii în insolvenţă care şi-au depus ofertele la dosar. 

În baza dispoziţiilor art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, cererile creditorilor, 
înregistrate în cauză, vor fi analizate ca declaraţii de creanţă, motiv pentru care, nefiind 
analizate ca cereri de deschidere a procedurii, potrivit noii legi a insolvenţei, nu vor fi luate în 
considerare solicitările acestor creditori privind desemnarea în cauză, în calitate de 
administratori judiciari, a practicienilor în insolvenţă menţionaţi. 

Ca urmare, pronunţându-se doar pe cererea debitorului, în condiţiile art. 66 alin. 6 teza 
a II-a din Legea nr. 85/2014, dispoziţiile art. 45 lit. d din aceeaşi lege, referitoare la prevalenţa 
cererii creditorului în ceea ce priveşte desemnarea administratorului judiciar, nu îşi găsesc 
aplicabilitatea în cauză. 

În cadrul procedurii, judecătorul sindic a stabilit atribuţiile administratorului judiciar. 
În apelul declarat împotriva Încheierii pronunțate de Tribunalul Iași creditorul 

„B.C.R.” SA a formulat următoarele critici:  
- admiterea cererii de numire a administratorului judiciar a fost luată ca urmare a 

interpretării restrictive a legii cu privire la acest aspect – art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014; 
- încălcarea art. 45 lit. d din lege ce prevede în cazul în care atât debitorul, cât și 

creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator judiciar/lichidator judiciar, va avea 
prevalență cererea creditorilor.  

În expunerea și dezvoltarea motivelor de apel, s-a arătat că cererea creditoarei s-a 
depus la data de 16.07.2014 și de numire a administratorului TZA; debitorul a formulat cerere 
de deschidere a procedurii insolvenței la data de 12.09.2014. S-a arătat că deschiderea 
procedurii insolvenței s-a dispus corect la cererea debitorului, cererile celorlalți creditori s-au 
conexat automat. În ce privește cererea apelantei, nu a dispus conexarea, reținându-se greșit 
de instanță că art. 45 lit. d) nu este aplicabil, deși se coroborează cu art. 66 alin. 6 aplicându-se 
împreună și prevalează în opinia sa cererea de numire a administratorului judiciar formulată 
de creditor. 

În drept sunt invocate dispozițiile art. 8 alin. 4, art. 45 lit. d, art. 66 alin. 6 și 7 din 
Legea nr. 85/2014, art. 534 alin. 4 Cod procedură civilă. 

Prin întâmpinare, debitoarea SC „T.M.” SA a solicitat respingerea apelului, prima 
instanță aplicând corect art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Cererile formulate de creditori 
devin declarații de creanțe, fiind deschisă procedura insolvenței la cererea debitorului în 
procedură necontencioasă, astfel că se vor conexa ulterior acestei etape procesuale.  

În întâmpinare au fost citate și interpretate dispozițiile legale pretins încălcate de 
tribunal prin motivele de apel invocate, dispozițiile Regulamentului de ordine interioară al 
instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 387/2005 (cu modificările 



7 

 

aduse prin Hotărârea nr. 1049/2014) ce dispun asupra atașării dosarului formulat la cererea 
creditorului la dosarul constituit în cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenței. 

Intimata a invocat și excepția absolută a lipsei de interes a „B.C.R.” SA în susținerea 
apelului, motivată pe dispozițiile art. 32 alin. 1 lit. d) și art. 33 din Noul Cod de procedură 
civilă ce prevăd că o cerere poate fi formulată și susținută dacă interesul este determinat, 
legitim, personal, născut și actual. 

Intimata-debitoare a prezentat măsurile aduse la îndeplinire de administratorul judiciar 
provizoriu dispuse prin încheierea contestată, ce a fost confirmat la data de 28.11.2014 în 
prima ședință a adunării creditorilor ca administrator judiciar definitiv, prin votul creditorilor 
deținând un procent de 53,7471 % din totalul creanțelor potrivit art. 57 alin. 2 din Legea nr. 
85/2014. S-a susținut că eventuala admitere a apelului nu ar produce nici un efect juridic, 
întrucât odată cu confirmarea administratorului judiciar definitiv, necontestată, este valabilă și 
își produce pe deplin efectele juridice care au fost urmărite la adoptarea acesteia. 

Curtea a constatat că situația de fapt stabilită în considerentele încheierii atacate are 
corespondent în probele administrate. 

Cererile de deschidere a procedurii insolvenței sunt formulate în speță de creditori și 
debitoare, ceea ce face incidente dispozițiile Titlului II Procedura insolvenței. Capitolul I. 
Secțiunea a 3-a din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență (art. 65-98). 

Legiuitorul a stabilit pentru participanții la procedură, între care instanțele de judecată 
și judecătorul sindic, drepturi și obligații ce trebuie exercitate și îndeplinite în modalitatea și 
termenele prevăzute de lege.  

Astfel, în art. 66 alin. 6 și 7 s-a prevăzut că: „(6) La înregistrarea cererii, serviciul de 
registratura va efectua verificări, din oficiu, cu privire la existenta pe rol a unor alte cereri de 
deschidere a procedurii formulate anterior de creditori. În cazul în care sunt înregistrate cereri 
formulate de creditori, se soluţionează cererea debitorului în procedura necontencioasă, prin 
aceeaşi încheiere judecătorul dispunând conexarea cererilor creditorilor, care în cazul 
deschiderii procedurii devin declaraţii de creanţă, iar dacă se respinge cererea debitorului, se 
soluţionează potrivit art. 72 şi urm. 

(7) Dacă, ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de soluţionarea acesteia, 
sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de către creditori, acestea se vor înregistra 
direct la cererea formulată de debitor. În acest scop, serviciul de registratură va efectua 
verificări, din oficiu, la data înregistrării cererilor şi va înregistra cererile la dosarul ce are ca 
obiect cererea formulată de debitor. În această situaţie, se va proceda la soluţionarea în 
procedură necontencioasă a cererii debitorului. În cazul admiterii acesteia, cererile creditorilor 
se vor califica drept declaraţii de creanţă, iar în cazul respingerii sale, se vor soluţiona cererile 
creditorilor, potrivit art. 72 şi urm.” 

În alin. 10 al aceluiași articol s-a dispus asupra regulilor procedurale aplicabile cererii 
debitorului, existentă pe rol în același timp cu cererea creditorilor. 

Cererea debitorului se judecă de urgență în procedură necontencioasă, în cameră de 
consiliu, fără citarea părților, în termen de 10 zile, deschiderea procedurii fiind dispusă prin 
actul de procedură numit Încheiere. 

Dispozițiile procedurale citate nu au fost încălcate de judecătorul sindic atunci când a 
desemnat administratorul judiciar provizoriu și a dispus măsurile procedurale stabilite de lege 
pentru etapa procesuală a deschiderii procedurii insolvenței în cererea debitorului, reținând 
cererile creditorilor ca declarații de creanță. 

Curtea a constatat că exercitarea căii de atac a apelului împotriva „hotărârilor” 
judecătorului sindic conform art. 43 alin. 4 ce sunt executorii (art. 46) din Legea nr. 85/2014 
nu suspendă executarea acestora, decât în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege. 
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În consecință, administratorul judiciar provizoriu până la data desemnării 
administratorului judiciar definitiv prin adunarea creditorilor a adus la îndeplinire atribuțiile 
ce rezultă din lege și cele stabilite de judecătorul sindic. 

Dispozițiile Legii nr. 85/2014, conform art. 342 se completează în măsura în care nu 
contravin cu cele ale Codului de procedură civilă ce include și instituția nulității actelor de 
procedură și ale Codului civil. 

Reglementată pe etape și faze procesuale, procedura insolvenței este aplicată de 
instanțele judecătorești, judecătorul sindic, administratorul judiciar și lichidatorul judiciar ce 
au competențe și atribuții stabilite prin lege, a căror încălcare sunt supuse sancțiunii 
procedurale a nulității și efectelor sale (art. 174 - 179 Cod procedură civilă). 

În cadrul procesual redat, excepția invocată de debitoare, cea a lipsei de interes, s-a 
motivat pe o situație de fapt ulterioară celei stabilite și reținută de judecătorul sindic, cât și pe 
temeiul de drept prevăzut de art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. 

Desemnarea administratorului judiciar definitiv a avut loc într-o altă etapă a 
procedurii, hotărârea adunării creditorilor fiind la rândul său supusă controlului de legalitate al 
instanței de judecată (art. 48 alin. 7 din Legea nr. 85/2014). 

Curtea a constatat că prin art. 32 lit. d și art. 33 Codul de procedură civilă 
reglementează interesul ca o condiție de exercitare a acțiunii civile și interesul de a acționa 
fără a distinge între prima instanță și calea de atac. Obiectul controlului judiciar al Curții ca 
instanță de apel în prezenta cauză, însă îl constituie Încheierea de deschidere a procedurii 
insolvenței în cererea debitorului sub aspectul desemnării administratorului judiciar 
provizoriu și pretinsa încălcare a art. 45 lit. d și art. 66 alin. 6 și 7 din Legea nr. 85/2014.  

În consecință, efectul devolutiv al apelului și limitele sale, determinate de ceea ce s-a 
supus judecății la prima instanță, cât și a dispozițiilor speciale limitează verificarea efectuată 
de instanța de apel la motivele din cerere privind stabilirea situației de fapt și aplicarea legii în 
primă instanță la darea Încheierii. Hotărârea adunării creditorilor invocată de debitoare nu 
produce niciun efect juridic în prezenta cauză și nu stinge interesul apelantei, fiind adoptată 
ulterior. 

Interesul subzistă pentru creditorul apelant întrucât actul de procedură efectuat cu 
nerespectarea cerințelor legale, de fond sau formă se sancționează cu nulitatea totală sau 
parțială. În speță, Încheierea, în cazul admiterii apelului, ar lipsi de efecte atât actul însuși, cât 
și pe cele ulterioare, ce nu au o existență de sine-stătătoare sub toate aspectele procedurale 
dispuse, deci și a primei hotărâri a adunării creditorilor. Validarea administratorului definitiv 
fiind dispusă într-o procedură efectuată de un „organ” care aplică procedura insolvenței 
necompetent, este o nulitate necondiționată și absolută, ce nu poate fi înlăturată în ipoteza 
dată printr-un act ulterior al adunării creditorilor. 

Pe fondul motivelor formulate în declarația de apel, în limitele investirii, Curtea a 
reținut că nu sunt întemeiate criticile formulate.  

Prin voința legiuitorului, în cazul coexistenței cererilor creditorilor și a debitorului, se 
soluționează prioritar cererea acestuia din urmă ce are ca obiect deschiderea procedurii 
insolvenței, fiind calificate prin lege ca „declarații de creanță” cererile creditorilor. 

Conform art. 45 din Legea nr. 85/2014 ce stabilește atribuțiile judecătorului sindic ca 
normă generală, prin lit. d) se reglementează modul în care va fi desemnat administratorul 
judiciar provizoriu/lichidatorul judiciar provizoriu. Astfel, în cazul în care atât debitorul, cât și 
creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator judiciar/lichidator judiciar va avea 
prevalență cererea creditorului.  

În Secțiunea a 3-a – Deschiderea procedurii și efectele acesteia (art. 65-98) – prin art. 
66 alin. 6 și 7 soluția impusă în cazul concursului debitor-creditor, oricare ar fi momentul 
înregistrării cererilor anterior sau ulterior, este de a desemna administratorul judiciar, fie 
lichidatorul judiciar provizoriu solicitat de debitor în cererea sa. 
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Judecătorul sindic nu a încălcat dispozițiile legale în materie în darea Încheierii sub 
acest aspect. 

Au fost avute în vedere normele imperative prin care s-a limitat competența 
judecătorului sindic, în acest caz a concursului de cereri, de a judeca numai cererea 
debitorului în procedură necontencioasă. 

Calificarea ca declarații de creanță, prin lege, a cererii creditorului nu permite 
judecătorului sindic de a desemna practicianul în insolvență cerut de „creditori”, nefiind legal 
învestit. Se are în vedere că declarațiile de creanță sunt cereri de înscriere la masa pasivă, iar 
desemnarea administratorului judiciar provizoriu se poate dispune numai într-o cerere de 
deschidere a procedurii, condiție pe care cererea apelantei nu o îndeplinește, soluția fiind de 
admitere a cererii debitorului. Excepția a fost expres reglementată la soluția respingerii cererii 
debitorului, când devine incident art. 72 și urm., situație în care nu se află apelanta. 

Astfel fiind, judecătorul sindic nu a interpretat restrictiv art. 45 lit. d din lege, ci la 
situația de fapt probată corect a reținut incident art. 66 alin. 6. Cererea creditorului poate avea 
prevalență numai în situația în care nu ar fi calificată ca declarație de creanță, când soluția 
constă în respingerea cererii debitorului.  

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 43 din Legea nr. 85/2014 cu referire la 
art. 480 Cod procedură civilă, Curtea a respins atât excepţia, cât şi apelul.  

 

3. Regimul juridic al locurilor de înhumare. Admisibilitatea acţiunii întemeiate pe 
art. 1073 C.civ.  

Cimitirele orăşeneşti şi comunale aparţin domeniului public local al comunelor, 
oraşelor şi municipiilor. Transmiterea concesiunii locurilor de înhumare este permisă numai 
în modalitatea reglementată prin Regulamentul cimitirelor, aprobat prin hotărâre a 
consiliului local al localităţii în care este situat. 

Înscrierea concesiunii unui loc de înhumare pe numele altei persoane se poate 
dispune urmare renunţării titularului la dreptul său de concesiune, fie pe baza certificatului 
de moştenitor ce stabileşte beneficiarul dreptului de folosinţă a locului de înhumare. 

Temei de drept: Legea nr. 213/1998; C.civ. de la 1864 art. 1073; HCL Iaşi nr. 87/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului cimitirelor. 

Decizia civilă nr. 171/25.02.2015 

Prin sentinţa civilă nr. 580/16.01.2013, Judecătoria Iaşi, Secţia civilă a respins ca 
neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanţii D.G. şi L.A. în contradictoriu cu pârâţii L.E. şi 
S.C. „S.P.” SA. 

În fapt s-a stabilit că pârâta L.E. a fost ultima soție a tatălui reclamanților, L.Gh., care 
a decedat în 6 mai 1976. După decesul lui L.Gh., în 7 mai 1976, L.E. a concesionat locul de 
înhumare nr. 12 situat în Cimitirul „E.”, parcela 3/II, rândul 26, loc unde a fost înhumat 
defunctul L.Gh.  

La data încheierii actului de concesiune din 7 mai 1976, concesionara L.E. nu mai era 
căsătorită cu L.Gh. (căsătoria dintre cei doi încetase prin moartea lui L.Gh., la 6 mai 1976), 
iar între concesionară și reclamanții din prezenta acțiune nu s-au stabilit raporturi juridice în 
ceea ce privește locul de înhumare nr. 12 situat în Cimitirul „E.”, parcela 3/II, rândul 26, loc 
unde a fost înhumat defunctul L.Gh. 

Contractul de concesiune încheiat în 7.05.1976 nu a încetat să își producă efectele 
juridice. 

În drept, instanța a constatat incidența prevederilor H.C.L. Iași nr. 87/2005, conform 
cărora înscrierea concesiunii unui loc de înhumare de pe numele titularului pe numele altei 
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persoane se realizează fie prin declarație autentificată a titularului care renunță la dreptul său 
de concesiune asupra locului de înhumare, fie pe baza certificatului de moștenitor care 
stabilește pe succesorul ce urmează a fi beneficiarul dreptului de folosință al locului de 
înhumare. 

Reţinând că în speță nu există o declarație autentificată a pârâtei L.E. de renunțare la 
dreptul său de concesiune asupra locului de înhumare nr. 12 situat în Cimitirul „E.”, parcela 
3/II, rândul 26, iar reclamanții nu sunt succesorii în drepturi ai beneficiarului contractului de 
concesiune, instanța a respins acțiunea reclamanților ca fiind vădit neîntemeiată. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia nr. 668/12.12.2013, a admis apelul reclamantei D.G. 
împotriva sentinţei civile a Judecătoriei Iaşi, pe care a schimbat-o în parte şi, în consecinţă, a 
admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei L.E. şi a respins acţiunea 
civilă formulată de reclamanţii D.G. şi L.A. în contradictoriu cu pârâta L.E. A păstrat 
dispoziţia instanţei de fond referitoare la respingea acţiunii civile formulată în contradictoriu 
cu pârâta S.C. „S.P.” S.A. 

În limita motivelor de apel cu care a fost învestit, prin care s-a invocat aplicarea greşită 
a legii în primă instanţă şi îndreptăţirea reclamanţilor la concesionarea locului de înhumare, în 
soluţionarea excepţiei şi pe fondul cauzei, tribunalul a reţinut următoarele: 

În considerarea art. 137 Cod procedură civilă, instanţa a analizat prioritar excepţia 
lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei L.E. 

Conform dispoziţiilor art. 41 alin. 1 Cod procedură civilă, poate să fie parte în judecată 
orice persoană care are folosinţa drepturilor civile. 

Capacitatea procesuală de folosinţă constând în aptitudinea unei persoane de a avea 
drepturi şi obligaţii pe plan procesual reprezintă aplicarea pe plan procesual a capacităţii civile 
şi presupune ca partea din proces să fie în viaţă pe tot parcursul acestuia. 

Conform art. 7 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954 (în vigoare la momentul introducerii 
acţiunii), capacitatea de folosinţă începe de la naşterea persoanei şi încetează la moartea 
acesteia. 

Rezultă din cele expuse că acţiunea de faţă, înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi la 
21.01.2011 a fost formulată în contradictoriu cu o persoană lipsită de capacitate procesuală de 
folosinţă, hotărârea primei instanţe pronunţată în aceleaşi condiţii fiind lovit ă de nulitate 
absolută, conform art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă. 

În ce priveşte modul de soluţionare a acţiunii pe fond în contradictoriu cu pârâta S.C. 
„S.P.” SA, tribunalul a constatat că prima instanţă a stabilit în mod corect atât situaţia de fapt, 
cât şi dispoziţiile legale incidente în cauză. În mod cert, titulara dreptului de concesiune 
asupra locului de veci în care este înmormântat autorul reclamanţilor, a fost defuncta L./A.E. 
Pentru reconcesionarea locului de veci, reclamanţii trebuie să facă dovada îndeplinirii 
condiţiilor impuse de HCL nr. 87/2007, respectiv să obţină o declaraţie autentificată de 
renunţare a moştenitorilor defunctei L./A.E. la dreptul de concesiune. Cum dovezi în acest 
sens nu s-au produs în cauză, în mod just instanţa de fond a respins acţiunea reclamanţilor 
formulată în contradictoriu cu pârâta S.C. „S.P.” SA, soluţie pe care a păstrat-o. 

În recursul declarat de D.G. şi L.A. împotriva deciziei tribunalului, ce permite 
încadrarea motivelor în art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, reclamanţii au reiterat motivarea 
cererii de chemare în judecată şi motivele de apel, formulând următoarele critici: 

- cu probele administrate, aşa cum a reţinut şi tribunalul, în calitate de moştenitori ai 
lui L.Gh., au capacitate de folosinţă a locului de înhumare nr. 12 din Cimitirul „E.” din Iaşi, 
parcela 3/II, rândul 26; 

- concesiunea s-a dispus pentru 99 de ani pentru care au achitat preţul şi toate 
cheltuielile de întreţinere în perioada mai 1976-anul 2009. 

Recurenţii au solicitat a se avea în vedere toate apărările formulate în cauză şi probele 
administrate, fiind aplicată greşit legea când s-a reţinut că acţiunea nu este întemeiată. 
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Analizând lucrările cauzei, Curtea a constatat că situaţia de fapt stabilită în primă 
instanţă şi apel are corespondent în probele administrate. 

Din adeverinţa eliberată de Primăria Municipiului Iaşi, Direcţia „S.P.”, cu nr. 
9181/2008, rezultă că L.E., soţia defunctului – decedată la momentul judecăţii – este titulara 
locului de înhumare situat în Cimitirul „E.”, parcela 3/II, rândul 26, locul 12, în baza chitanţei 
nr. 26995/1976, concesionat pe 99 ani. Reclamanţii, copiii defunctului din altă căsătorie, nu se 
află în grad de rudenie cu L.E. şi nu sunt moştenitorii ei. Oricare a fost înţelegerea între rude 
şi afini la data decesului, conform chitanţei nr. 26955/1976 emisă de Cimitirul „E.”, L.E. este 
cea care a plătit taxa şi este titulara locului de veci. 

Plata cheltuielilor de întreţinere, probată cu înscrisuri de reclamanţi, nu are ca efecte 
juridice schimbarea titularului şi nici transmiterea dreptului de concesiune către alte persoane. 

Instanţele, prin aplicarea corectă a legii, au reţinut că Cimitirul „E.” din Iaşi face parte 
din domeniul public al localităţii a cărui administrare, organizare şi coordonare aparţine 
Consiliului Local Iaşi, ce funcţionează conform Regulamentului aprobat prin hotărâre a 
consiliului local. Atribuirea în folosinţă are loc prin concesiune, în condiţiile regulamentului, 
ce stabileşte şi concesiunea de pe numele titularului pe numele altei persoane, ce poate avea 
loc prin moştenire în baza certificatului de moştenitor şi numai pentru concesiunile pe termen 
nelimitat.  

Calitatea de moştenitor desemnează persoana îndreptăţită, care este moştenitorul 
„titularului locului concesionat”, pe care reclamanţii nu o au pentru a dobândi dreptul de 
transmitere a concesiunii. 

Regulamentul cuprinde şi dispoziţii privind încetarea contractului de concesiune şi 
modalitatea de concesionare altor persoane. 

La situaţia de fapt probată, prin soluţiile pronunţate, instanţele nu au încălcat 
dispoziţiile legale în materie când corect au reţinut că reclamanţii nu îndeplinesc condiţiile 
cerute de lege, ale Regulamentului privind funcţionarea şi administrarea cimitirelor din 
municipiul Iaşi pentru concesionarea locului de înhumare solicitat. 

Gradul de rudenie şi calitatea de moştenitor al lui L.Gh., le conferă prioritate la o nouă 
concesionare, dar numai atunci când încetează dreptul de concesiune al titularului, L.E., în 
modalităţile prevăzute de Regulament. 

Într-adevăr, reclamanţii se află în dificultate, urmare a decesului lui L.E. şi a 
neidentificării eventualilor săi moştenitori pentru ca încetarea contractului de concesiune să 
aibă loc prin renunţarea expresă a titularului locului de concesiune – una din modalităţile 
prevăzute în Regulament. 

Însă la situaţia de fapt dovedită, pentru pârâţii autorităţile publice locale nu s-a născut 
obligaţia de a concesiona către reclamanţi, nefiind îndeplinite cerinţele art. 1073 Cod civil 
pentru admiterea acţiunii. 

Reclamanţii pot avea şi alte mijloace pentru stabilirea pretinsului lor drept, decât în 
acţiunea în instanţa de judecată pe temeiul de drept din cerere. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, Curtea a 
respins recursul. 



12 

 

II. Secția penală 

1. Drept procesual penal. Judecata în primă instanţă. Nesoluţionarea unei dintre 
acţiunile civile cu care a fost învestită instanţa. Trimiterea cauzei spre 
rejudecare. Dreptul la un proces echitabil şi principiul dublului grad de 
jurisdicţie 

Decizia penală nr. 7/07.01.2015 

Prin sentința penală nr. 2099/16.10.2014, Judecătoria Vaslui a dispus admiterea în 
parte, a acţiunii civile formulate de partea civilă S.C „D.” SRL, prin administrator G.E., în 
contradictoriu cu inculpaţii C.A.-G., T.A. și G.M.-I. 

Pe cale de consecință, în temeiul dispozițiilor art. 25 C.proc.pen. raportat la art. 397 
C.proc.pen. şi art. 1357 C.civ., inculpaţii C.A.-G., T.A., G.M.-I. au fost obligații, în solidar, 
către partea civilă SC „D.” SRL, la plata sumei de 4400 lei, reprezentând contravaloarea 
bunurilor sustrase şi nerecuperate (doi roboţi de pornire auto şi două scaune aluminiu). 

S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 275 alin. 1 C.proc.pen., inculpatul C.A.-G. fiind 
obligat la plata către stat a sumei de 100 lei, inculpatul T.A. la plata sumei de 100 lei si 
inculpatul G.M.-I. la plata sumei de 100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.  

Pentru a hotărî astfel, în considerentele sentinței penale pronunțate, instanța de fond a 
reținut următoarele: 

Prin rechizitoriul nr.286/P/2013/03.06.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Vaslui, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor 
C.A.-G. şi T.A., cercetaţi în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în 
formă continuată, prevăzută de art.208 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 
Cod penal şi G.M.-I., cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea complicităţii la 
infracţiunea de furt calificat în formă continuată, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la 
art. 208 alin.1 -209 alin.1 lit. a, g, i cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal. 

Prin înscrisul depus la dosar, partea vătămată SC „D.” SRL a declarat că înţelege să se 
constituie parte civilă solicitând obligarea inculpaţilor la plata sumei de 27.060 lei cu titlu de 
despăgubiri civile pentru daune materiale reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase în 
luna decembrie a anului 2012 (un robot profesional de pornire autovehicule marca Rapid 250 
în valoare de 2880 lei, scaune de aluminiu în valoare de 2046 lei, scaune din lemn şi paie în 
valoare de 2.064 lei, scaune de birou din piele în valoare de 2.470 lei, maşină pentru produs 
gheaţă Brama la Spaziale, în valoare de 15.050 lei, cuptor cu microunde LG în valoare de 
1290 lei, compresor de aer 5 bari în valoare de 1260 lei).  

Ulterior, partea civilă a depus precizări cu privire la valoarea bunurilor sustrase, 
arătând că, pe lângă bunurile indicate iniţial în cererea de constituire parte civilă, au fost 
sustrase şi următoarele bunuri: 5 scaune de birou din piele în valoare de 2.470 lei, un 
compresor de aer 5 bari în valoare de 1260 lei, un robot de pornire autovehicule marca Telwin 
în valoare de 6850 lei, răngi de fier în valoare de 2.031 lei, role de cupru în valoare de 2000 
lei, despicătoare de lemne în valoare de 250 lei, scânduri din lemn în valoare de 400 lei, două 
rampe de aluminiu pentru camion în valoare de 15.500 lei, 26 anvelope auto, măsura 155/R13 
în valoare de 600 lei, profile din fier în formă de U de 6 metri în valoare de 3.360 lei. 

Prin sentinţa penală nr. 6/06.01.2012 pronunţată în dosarul nr. 4007/333/2013 a 
Judecătoriei Vaslui, inculpatul C.A.-G. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni 
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 alin.1 Cod 
penal, art. 209 alin.1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 cod penal şi art. 40 alin.1 
Cod penal, şi întrucât fapta a fost săvârşită în termenul de încercare în baza art. 83 Cod penal 
a fost revocată suspendarea condiționată a executării pedepsei de 4 luni închisoare aplicată 
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prin sentinţa penală nr. 249/2.03.2012 a Judecătoriei Vaslui, inculpatul urmând să execute 
pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare. 

Inculpatul T.A. a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 1 an şi patru luni şi 
inculpatul G.M.-I. la pedeapsa de 1 an şi 8 luni, ambii pentru săvârşirea infracţiunii de furt 
prevăzută de art. 208 alin.1 Cod penal-art.209 alin.1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 
alin.2 Cod penal. 

În ceea ce priveşte latura civilă a procesului penal, prin Încheierea din 18.12.2013 
pronunţată în dosarul 4007/333/2013 a Judecătoriei Vaslui, s-a dispus disjungerea laturii 
civile şi formarea unui nou dosar cu termen de judecată la data de 23.12.2013. 

Luând în examinare acţiunea civilă alăturată acţiunii penale finalizată cu condamnarea 
inculpaţilor C.A.-G., T.A., G.M.-I., la pedeapsa închisorii, prima instanţă a reţinut 
următoarele:  

În luna decembrie 2012, inculpatul G.M.-I. s-a întâlnit pe drumul sătesc cu inculpatul 
C.A.-G. căruia i-a propus să-l caute pe inculpatul T.A. cu care să meargă la S.C. „D.” SRL, de 
unde să sustragă un circular mobil, o trusă de chei şi un aparat de sudură.  

În aceeași zi, în jurul orei 22.00, inculpaţii C.A.-G. împreună cu inculpatul T.A., au 
plecat la S.C. „D.” SRL, au pătruns prin efracţie în sediul societăţii, de unde au sustras un 
circular mobil, o trusă metalică cu diferite chei şi un aparat de sudură, bunuri ce au fost 
transportate cu autoturismul inculpatului G.M.-I..  

După aproximativ 3 zile, inculpatul G.M.-I. împreună cu inculpatul C.A.-G., s-au 
deplasat din nou la sediul societăţii de unde au sustras doi roboţi de pornire a autovehiculelor 
pe care i-au dat inculpatului G.M.-I. pentru a-i valorifica. 

La trei zile după sărbătorile de Crăciun, în jurul orei 22.00, inculpatul C.A.-G. 
împreună cu inculpatul T.A., au pătruns în curtea societăţii, de unde au sustras un număr de 
30 scaune de aluminiu, două boxe audio Omnitronic de 1000 W şi două boxe audio DAP de 
100 W. 

Prin sentinţa penală nr. 6/06.01.2014 pronunţată în dosarul nr. 4007/333/2013 al 
Judecătoriei Vaslui, instanţa a reţinut că prejudiciul cauzat este în valoare de 9028 lei, din care 
au fost recuperate prin restituire 28 de scaune aluminiu, un aparat de sudură, trusa de chei cu 
cheile şi sculele aferente, un circular mobil şi 4 boxe audio, bunuri în valoare de 4858 lei. 

În rechizitoriu s-a reţinut că inculpaţii au sustras următoarele bunuri: un circular 
mobil, o trusă metalică cu diferite chei, un aparat de sudură, doi roboţi de pornire a 
autovehiculelor, 30 scaune de aluminiu, două boxe audio Omnitronic de 1000 W şi 2 boxe 
audio DAP de 100 W, prejudiciul cauzat în valoare de 9028 lei, din care a fost recuperat prin 
restituirea parţială a bunurilor sustrase. 

În ceea ce priveşte solicitarea părţii civile de obligarea inculpaţilor la plata 
contravalorii şi a altor bunuri decât cele reţinute în rechizitoriu nu poate fi reţinută de instanţă, 
întrucât conform dispoziţiilor art. 317 din Codul de procedură penală, judecata se mărgineşte 
la fapta şi la persoana arătată în actul de sesizare a instanţei ori la fapta şi persoana pentru care 
s-a făcut extinderea procesului penal. 

Netrimiterea în judecată a inculpaţilor şi cu privire la alte acte materiale nu dă drept 
instanţei să se pronunţe asupra unor despăgubiri civile, reprezentând contravaloarea altor 
bunuri pe care partea civilă reclamă că au fost sustrase de către inculpaţi.  

În procesul penal, acţiunea civilă alăturată acţiunii penale este subsidiară, aşa încât 
instanţa sesizată cu judecarea unei infracţiuni nu poate rezolva acţiunea civilă decât în limitele 
sesizării şi investirii în latura penală a cauzei, pentru alte activităţi considerate aducătoare de 
prejudicii, care nu au fost aduse în faţa instanţei într-un proces penal, partea interesată are la 
îndemână o acţiune separată la instanţa civilă.  

În cauză, inculpaţii au fost trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Vaslui pentru săvârşirea a 3 acte materiale care au constat în deplasarea 
inculpaţilor la sediul SC „D.” S.R.L. de unde au sustras următoarele bunuri: un circular mobil, 



14 

 

o trusă metalică cu diferite chei, un aparat de sudură, doi roboţi de pornire a autovehiculelor, 
30 scaune de aluminiu, două boxe audio Omnitronic de 1000 W şi 2 boxe audio DAP de 100 
W, prejudiciul cauzat în valoare de 9028 lei, din care a fost recuperat prin restituirea parţială a 
bunurilor sustrase. 

În situaţia în care în faţa primei instanţe nu a avut loc o extindere a acţiunii penale 
după dispoziţiile art. 335 C.proc.pen. (în vigoare la data soluţionării laturii penale), obiect al 
condamnării penale, instanţa a apreciat că partea vătămată nu se poate constitui parte civilă 
decât cu privire la cele 3 acte materiale şi nu la întreaga activitate posibil ilicită reclamată de 
partea civilă, care nu a fost descrise în rechizitoriu, prin urmare nu formează obiect al 
judecăţii. Totodată, în funcţie de actele materiale descrise în rechizitoriu trebuie angajată 
răspunderea civilă delictuală a inculpatului. 

Acţiunea civilă exercitată în procesul penal este supusă dispoziţiilor de fond ale 
răspunderii civile, cu unele particularităţi ce derivă din săvârşirea unei fapte ilicite, având 
caracter accesoriu faţă de acţiunea penală. Pentru ca acţiunea civilă să poată fi exercitată în 
procesul penal, se cer îndeplinite următoarele condiţii: infracţiunea să producă un prejudiciu 
material sau moral; între infracţiunea săvârşită şi prejudiciu să existe o legătură de cauzalitate; 
prejudiciul trebuie să fie cert şi să nu fi fost reparat şi să existe o manifestare de voinţă în 
sensul constituirii de parte civilă în procesul penal.  

Cu privire la bunurile reclamate de partea civilă ce nu au fost reţinute în actul de 
sesizare al instanţei, partea vatamă are posibilitatea să solicite pe cale separată, în faţa 
instanței civile, recuperarea prejudiciului reprezentând contravaloarea bunurilor. 

În ceea ce priveşte valoarea bunurilor sustrase, conform jurisprudenţei Curţii 
Europene, partea civilă poate obţine rambursarea prejudiciului material în măsura în care s-a 
stabilit realitatea acestuia precum şi caracterul rezonabil al cuantumului. 

Din actele depuse la dosar de partea civilă reiese că valoarea de inventar stabilită la 
nivelul anului 2012 a robotului profesional de pornire marca rapid 250 (redresor) avea 
valoarea de 2.880 lei iar pentru robotul de pornire marca Telwin s-a stabilit o valoare de 6850 
lei . 

Ca urmare a consultării sit-urilor de specialitate, organele de cercetare penală au 
stabilit prin „Procesul-verbal de evaluare”, valoarea de circulaţie a bunurilor, la data când au 
fost sustrase, respectiv suma de 3600 lei reprezentând contravaloarea celor doi roboţi de 
pornire şi 40 lei pentru un scaun din aluminiu.  

Aşa fiind, instanţa a apreciat că valoarea stabilită de organele de cercetare penală 
reflectă corect valoarea bunurilor sustrase şi nerestituite şi, de aceea, statuând în echitate, pe 
latură civilă, în baza art. 25 C.proc.pen. raportat la art.397 C.proc.pen. şi art. 1357 C.civ., a 
obligat inculpaţii C.A.-G., T.A., G.M.-I., în solidar către partea civilă SC „D.” SRL, la plata 
sumei de 4400 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase şi nerecuperate (doi roboţi 
de pornire auto şi două scaune aluminiu). 

În termen legal, împotriva sentinței penale menționate, părțile civile G.E. și SC „D.” 
SRL au exercitat calea ordinară de atac a apelului.  

În motivarea apelurilor declarate, cele două părți civile au criticat hotărârea atacată sub 
aspectul temeiniciei, susținând că în mod greșit instanța de fond a reținut la aprecierea 
prejudiciului efectiv suferit doar sustragerea bunurilor indicate în rechizitoriu procurorului, nu 
și pe cele pe care ele le-au indicat ulterior ca fiind sustrase de aceeași inculpați.  

Au motivat părțile civile că în mod nelegal, instanța de fond le-a respins cererile de 
probe formulate, împiedicându-le astfel să-și dovedească pretențiile civile solicitate, iar 
hotărârea dată se sprijină pe o evaluare făcută de organul de cercetare penală. 

O altă critică a părților civile apelante a vizat legalitatea hotărârii atacate, invocându-se 
în această privință faptul că prima instanță nu s-a pronunțat și asupra acțiunii civile formulată 
în procesul penal de partea civilă G.E., soluționând doar acțiunea civilă promovată de partea 
civilă SC „D.” SRL. 
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Au solicitat părțile civile apelante, admiterea căii de atac promovate, desființarea 
hotărârii instanței de fond și rejudecarea cauzei, cu în care să fie admise acțiunile civile pe 
care le-au formulat în cadrul procesului penal de față.  

Examinând sentința penală apelată, pe baza tuturor lucrărilor și a materialului probator 
existent la dosarul cauzei, atât prin prisma motivelor de apel invocate, dar și din oficiu, sub 
toate aspectele de fapt și de drept, în limitele conferite de dispozițiile art. 417 alin. (2) 
C.proc.pen., Curtea a constatat următoarele: 

Prin rechizitoriul din data de 03.06.2013 dat de procurorul din cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Vaslui, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în 
judecată a inculpaţilor C.A.-G. şi T.A., sub aspectul săvârșirii infracţiunii de furt calificat, în 
varianta normativă prevăzută de art.208 alin.1 – art. 209 alin. 1 lit.a, g, i Codul penal din 
1969, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 şi G.M.-I., sub aspectul săvârşirii 
infracțiunii de complicitate la furt calificat, în varianta normativă prevăzută de art. 26 Codul 
penal din 1969 raportat la art. 208 alin.1 – art. 209 alin.1 lit. a, g, i Codul penal din 1969, cu 
aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal 1969.  

Ca situație de fapt, în linii mari, în actul de inculpare s-a reținut că în luna decembrie 
2012, în mod repetat (de trei ori), inculpații C.A.-G., T.A. și G.M.-I., în baza unei rezoluții 
infracționale comune, pe timp de noapte, au mers la o hală ce aparține părții civile SC „D.” 
SRL, administrată de numitul G.E. și, în timp ce inculpatul G.M.-I. a asigurat paza, ceilalți doi 
coinculpați au sustras mai multe bunuri mobile, valoarea prejudiciului material cauzat fiind 
estimată de procuror la suma de 9.018 lei.  

Prin încheierea de ședință din data de 18.12.2013, Judecătoria Vaslui, în dosarul nr. 
4007/333/2013, a dispus disjungerea laturii civile de latura penală a cauzei, aceasta din urmă 
fiind soluționata în baza procedurii simplificate a recunoașterii vinovăției, prin sentința penală 
nr. 6/6.01.2014 a aceleiaşi instanţe, hotărâre prin care s-a dispus condamnarea fiecăruia dintre 
inculpații trimi și în judecată la pedepse cu închisoarea. 

În cursul urmăririi penale, numitul G.E., în calitate de administrator al SC „D.” SRL, a 
declarat că se constituie parte civilă în procesul penal pentru recuperarea prejudiciului creat 
prin furt. 

În faza judecății în primă instanță, prin cereri scrise, atât persoana juridică SC „D.” 
SRL, cât și persoana fizică G.E., s-au constituit părți civile în procesul penal cu sumele de 
27.060 lei, persoana juridică SC „D.” SRL și respectiv 32.791 lei, persoana fizica G.E., 
reprezentând contravaloarea bunurilor mobile pretins sustrase de inculpații C.A.-G., T.A. şi 
G.M.-I. și care nu au fost restituite.  

Prin hotărârea judecătorească dată la finele judecății în fond a laturii civile a 
procesului penal, sentința penală nr. 2099/16.10.2014 pronunțată de Judecătoria Vaslui în 
dosarul nr. 8389/333/2013, judecătorul fondului a soluționat doar una dintre cele două acțiuni 
civile ce au fost formulate în cadrul procesului penal, respectiv doar acțiunea civilă exercitată 
de partea civilă SC „D.” SRL. În privința celei de a doua acțiuni civile ce a fost alăturată 
acțiunii penale din același proces penal, acțiunea civilă formulată de persoana fizică G.E., s-a 
constatat că aceasta nu a fost soluționată în primă instanță prin hotărârea dată de Judecătoria 
Vaslui, critica părții civile apelante referitoare la acest aspect fiind întemeiată. 

Față de aspectele anterior prezentate, Curtea a constatat că judecata în primă instanță 
s-a desfășurat cu încălcarea normelor de procedură penală care stabilesc că prin hotărârea 
dată, instanța se pronunță și asupra acțiunii civile (art. 397 C.proc.pen.). 

Din interpretarea normei de procedură penală înscrisă la art. 397 alin. (1) C.proc.pen. 
rezultă neechivoc că, atunci când în cadrul procesului penal au fost formulate mai multe 
acțiuni civile, instanța de judecata are obligația de a se pronunța asupra fiecăreia dintre 
acțiunile civile ce au fost alăturate acțiunii penale în cadrul procesului penal prin manifestarea 
de voință exprimată în acest sens de persoana care apreciază ca a suferit o vătămare urmarea 
comiterii infracțiunii.  
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Sub aspectul sancțiunii ce poate interveni în cazul încălcării dispozițiilor art. 397 alin. 
(1) C.proc.pen., conform dispozițiilor art. 282 C.proc.pen., aceasta este nulitatea relativă. 
Având în vedere consecințele efectiv produse prin încălcarea dispozițiilor de procedură penală 
arătate, respectiv privarea părții civile G.E. de primirea unei soluții asupra acțiunii sale civile 
de la instanța de fond pe care, în ipoteza în care ar fi nemulțumit, să o poată contesta prin 
exercitarea căii ordinare de atac prevăzuta de lege, se apreciază că încălcarea normei 
procedurale menționate a produs vătămări ale drepturilor conferite de lege părților și 
subiecților procesuali principali, care nu pot fi înlăturate decât prin desființarea hotărârii 
pronunțate de instanța de fond.  

Analizată din perspectiva dispozițiilor art. 6 din CEDO, Curtea de apel a reținut că 
judecata în prima instanță s-a desfășurat în absența cerințelor ce decurg din caracterul 
echitabil al procesului, între care se află și obligația instanței de a se pronunța asupra tuturor 
acțiunilor ce au format obiectul judecății sale, având a aprecia asupra temeiniciei sau 
netemeiniciei acestora prin hotărârea pe care o va adopta.  

Procedând la o judecată parțială a laturii civile, prin nesoluționarea uneia dintre 
acțiunile civile cu a căror judecată a fost investită, fără a da posibilitatea părților de a 
cunoaște, a analiza și a contesta eventual pe fond soluția dată cu privire la acțiunea civilă 
adresată justiției, instanța fondului a desfășurat o judecată în condiții de afectare a dreptului la 
un tribunal independent și a dreptului la apărare, acestea reprezentând garanții menite să 
asigure echitabilitatea procesului.  

Privită din perspectiva nevoii de a asigura respectarea tuturor garanțiilor ce decurg din 
dreptul la un proces echitabil înscris în art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
art. 21 alin. (3) din Constituția României și art. 8 din Codul de procedura penală, având în 
vedere și principiul dublului grad de jurisdicție pe care legea procesual penală îl consacră, 
pentru a nu priva părțile de un grad de jurisdicție (situație ce ar apărea dacă instanța de apel ar 
proceda la rejudecarea cauzei după desființarea hotărârii primei instanțe), Curtea a constatat 
ca se impune ca prezenta cauză să fie rejudecată de aceeași instanță, respectiv de Judecătoria 
Vaslui. 

Pentru toate considerentele sus dezvoltate, în temeiul dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. b) 
C.proc.pen., Curtea a admis apelurile declarate de părțile civile G.E. și SC „D.” SRL 
împotriva sentinței penale nr. 2099/16.10.2014 pronunțată de Judecătoria Vaslui în dosarul cu 
numărul 8389/333/2013, sentință pe care a desființat-o integral. 

A trimis cauza pentru rejudecare la aceeași instanță, respectiv la Judecătoria Vaslui, în 
cadrul rejudecării, prima instanță urmând a relua procedura de judecată și a administra probe 
pertinente, concludente și utile în dovedirea fiecăreia dintre acțiunile civile cu care a fost 
învestită, dând posibilitatea părților să pună concluzii în raport de cele două acțiuni civile care 
formează obiectul judecății de față, iar prin hotărârea pe care o va pronunța, va da câte o 
soluție pentru fiecare dintre acțiunile civile formulate în procesul penal de părțile civile G.E. 
și SC „D.” SRL, asigurându-se astfel respectarea tuturor garanțiilor dreptului la un proces 
echitabil. 

Se va face aplicarea dispozițiilor art. 272 și art. 275 alin. (3) C.proc.pen. referitoare la 
plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cursul procedurii jurisdicționale de față. 

 

2. Drept penal. Partea generală. Aplicarea greşită a pedepselor complementare şi a 
pedepselor accesorii prevăzute de art. 66 C.pen. şi art. 65 C.pen., în caz de 
pluralitate de infracţiuni 
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Decizia penală nr.73/5.02.2015 

Prin sentinţa penală nr. 3383/26.11.2014 pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 
31052/245/2014, a fost condamnat inculpatul P.F., cu antecedente penale în minorat, la 
pedepsele de: 

-2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „tâlhărie”, prev. de art. 233 Cod 
penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (comisă la data de 25.07.2014); 

-1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „tentativă la tâlhărie”, prev. de art. 32 
Cod penal raportat la art. 233 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (comisă la 
data de 05.08.2014). 

Instanţa a constatat că infracţiunile au fost comise după rămânerea definitivă a 
sentinţei penale nr. 1953NCPP/03.07.2014 a Judecătoriei Iaşi (definitivă prin neapelare la 
data de 22.07.2014) prin care inculpatului P.F. i s-a aplicat măsura educativă a supravegherii 
pe o perioadă de 6 luni.  

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, art. 129 alin. 2 lit. a şi 
alin. 4 Cod penal, i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la 
care a fost adăugat sporul de 4 luni închisoare, total: 2 ani şi 4 luni închisoare. 

S-a constatat că măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii aplicată prin 
sentinţa penală nr. 1953NCPP/03.07.2014 a Judecătoriei Iaşi nu se va mai executa. 

Inculpatului i-a fost aplicată pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului 
drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi k Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile 
publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul 
autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice 
de drept public, pe o durată de 3 ani, pedeapsă care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c 
Cod penal. 

Instanţa i-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului 
drepturilor prev. de art. 65 raportat la art. 66 lit. a, b şi k Cod penal, respectiv dreptul de a fi 
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce 
implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei 
persoane juridice de drept public, ce se va executa începând cu data rămânerii definitive a 
prezentei sentinţe. 

În baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen. a fost menţinută starea de arest preventiv a 
inculpatului. 

În baza art. 72 Cod penal, a fost scăzută din durata pedepsei închisorii pronunţate 
perioada reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 07.08.2014 la zi. 

În baza art. 19, 23 alin. 3 şi 397 C.proc.pen. raportat la art. 1357 Cod civil a fost 
obligat inculpatul să plătească părţii civile C.C., suma de 100 de lei cu titlu de daune 
materiale. 

S-a luat act de faptul că persoana vătămată D.A.-D. nu s-a constituit parte civilă în 
procesul penal, prejudiciul material fiind recuperat prin restituire în natură.  

În baza art. 272 C.proc.pen. onorariul apărătorului din oficiu din cursul urmăririi 
penale, în cuantum de 200 lei va fi plătit Baroului Iaşi, din fondurile speciale ale Ministerului 
Public. 

În baza art. 272 C.proc.pen. onorariul apărătorului din oficiu din cursul judecăţii, în 
cuantum de 200 lei va fi plătit Baroului de Avocaţi Iaşi din fondurile speciale ale Ministerului 
Justiţiei. 

În baza art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 C.proc.pen. a fost obligat inculpatul să 
plătească statului suma de 1.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele: 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi dat în dosarul nr. 

9879/P/2014 la data de 26.08.2014 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv 
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a inculpatului P.F. pentru săvârşirea infracţiunilor de „tâlhărie”, prev. de art. 233 Cod penal şi 
„tentativă la tâlhărie”, prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 233 Cod penal, cu aplicarea 
art. 38 alin. din Codul penal. 

S-a reţinut în sarcina inculpatului faptul că în ziua de 25.07.2014, ora 16.45, în timp ce 
se deplasa singur pe Bd. Socola din mun. Iaşi, a deposedat pe partea vătămată D.A.-D., prin 
smulgere, de un lănţişor din aur, pe care aceasta îl purta la gât, bun amanetat ulterior pentru 
suma de 535 lei, iar în ziua de 05.08.2014 în jurul orei 19.00, în timp ce se deplasa pe Bd. 
Socola din mun. Iaşi, a prins-o de rochie pe partea vătămată C.C. pe care i-a rupt-o, după care 
a izbit-o la pământ în încercarea de a-i sustrage acesteia un lănţişor din aur pe care îl purta la 
gât, fără a reuşi acest lucru din cauza acţiunii de opunere a victimei, fiind nevoit să fugă din 
zonă.  

Procurorul a precizat că situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele 
mijloace de probă: plângerea şi declaraţia persoanei vătămate D.A.-D.; proces-verbal de 
cercetare la faţa locului şi planşa fotografică, proces-verbal de vizionare imagini surprinse la 
data de 25.07.2014 ora 17.46 în incinta casei de amanet SC „P.-E.” SRL Iaşi, CD-ul şi planşa 
foto; contractul de amanet din 25.07.2014, dovada de predare bunuri către persoana vătămată 
D.A.-D., declaraţiile martorilor M.L.-I., N.M.-M., proces verbal de conducere în teren şi 
planşa foto, declaraţiile de suspect/inculpat. 

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din data 25.09.2014, instanţa a 
constatat, în baza art. 346 alin. 2 C.proc.pen., legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 
9879/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi privind inculpatul P.F., a administrării 
probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei, 
acordând termen de judecată la data de 18.11.2014. 

La termenul de judecată din data de 18.11.2014, în prezenţa apărătorului desemnat din 
oficiu, inculpatul a declarat că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina lui prin actul 
de sesizare a instanţei, exprimându-şi acordul ca judecata să se facă în baza probelor 
administrate în faza de urmărire penală, probe pe care inculpatul a declarat că şi le însuşeşte, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 375 C.proc.pen. cu referire la art. 374 alin. 4 C.proc.pen.. 

Față de această situație, instanța a constatat că în cauză sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute de dispozițiile art. 375 C.proc.pen. pentru inculpatul P.F., sens în care a hotărât ca 
judecata prezentei cauze penale să se facă în procedura specială, simplificată, a „recunoașterii 
învinuirii”, și nu potrivit procedurii de drept comun.  

Constatând așadar că sunt îndeplinite în speța de față cerințele prevăzute de 
dispozițiile art. 375 C.proc.pen. pentru inculpatul P.F., în baza probelor administrate în faza de 
urmărire penală, instanța reține următoarea situație de fapt: 

Inculpatul P.F. a locuit sporadic, în cursul lunii iulie 2014, pe raza mun. Iaşi la bunica 
sa, N.L.. 

1. La data de 25.07.2014, în jurul orei 16.45, în timp ce inculpatul P.F. se deplasa 
singur pe Bd. Socola, a observat o persoană de sex feminin, identificată ulterior în persoana 
numitei D.A.-D., ce avea la gât un lănţişor. 

Având nevoie de bani, inculpatul a luat hotărârea infracţională de a sustrage lănţişorul 
purtat de persoana vătămată, iar la momentul considerat de acesta oportun s-a apropiat de 
aceasta şi i-a smuls lănţişorul, părăsind zona în fugă. 

Persoana vătămată D.A.-D. a reţinut cu acurateţe şi a relatat ulterior organelor de 
poliţie semnalmentele autorului, recunoscându-l pe acesta după planşa foto, conform 
procesului verbal întocmit de organele de cercetare penală. 

Inculpatul a revenit la locuinţa bunicii sale, unde s-a întâlnit cu fratele său, N.M.-M., şi 
cu concubina acestuia, M.L.-I. I-a relatat fratelui său cele întâmplate, stabilind de comun 
acord să amaneteze bunul sustras pentru a obţine un folos material. 

Astfel, s-au deplasat la casa de amanet „P.-E.” IFN SRL, unde martorul N.M.-M. a 
amanetat lănţişorul din aur, cu pandantiv, primind suma de 535 lei. 
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Bunurile în cauză au fost recuperate de organul de cercetare penală, fiind restituite la 
data de 14.08.2014 persoanei vătămate D.A.-D.. 

În ambele faze procesuale, inculpatul a recunoscut comiterea faptei. 
Situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută rezultă din întreg materialul probator 

administrat în cauză, respectiv cu plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate D.A.-D., 
procesul-verbal de cercetare la faţă locului şi planşa foto, proces-verbal de vizionare imagini 
surprinse la data de 25.07.2014 ora 17.46 în incinta casei de amanet SC „P.-E.” SRL Iaşi, CD-
ul şi planşa foto; contractul de amanet din 25.07.2014, dovada de predare bunuri către 
persoana vătămată D.A.-D., declaraţiile martorilor M.L.-I., N.M.-M. care, coroborate cu 
declaraţiile inculpatului de recunoaştere, fac pe deplin dovada vinovăţiei acestuia sub forma 
intenţiei directe în săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 

2. La data de 05.08.2014, în jurul orei 19.00, inculpatul P.F. împreună cu fratele său 
N.M.-M., se deplasau pe Bd. Socola din mun. Iaşi, moment în care au observat că persoana 
vătămată C.C., care se îndrepta către domiciliu, are la gât un lănţişor. 

Inculpatul P.F., fără a avea o înţelegere prealabilă cu fratele său, a luat hotărârea de a o 
deposeda de lănţişor, fapt pentru care s-a apropiat de aceasta, a prins-o pe partea vătămată de 
rochie, pe care i-a rupt-o, după care a izbit-o la pământ în încercarea de a sustrage bunul în 
cauză. 

Întrucât partea vătămată a opus rezistenţă, inculpatul nu a reuşit să intre în posesia 
lănţişorului, acesta abandonând victima şi fugind din acea zonă. 

Organele de poliţie sesizate de persoana vătămată au efectuat verificări în zonă, ocazie 
cu care l-au identificat pe numitul N.M.-M., fratele inculpatului, sens în care au încheiat un 
proces verbal de depistare. 

Organele de cercetare penală au dispus şi efectuat cercetarea locului faptei, au efectuat 
verificări cu privire la inculpatul P.F., ocazie cu care, în urma audierii acestuia şi a fratelui 
său, N.M.-M., au stabilit autorul faptei reclamate în persoana celui dintâi. 

Inculpatul P.F. a condus organele de cercetare penală la locul comiterii faptei, ocazie 
cu care a arătat modalitatea de comitere a acesteia. 

Din cercetările efectuate în cauză nu s-a putut reţine vreo contribuţie la comiterea 
acestei fapte de către numitul N.M.-M. 

În ambele faze procesuale, inculpatul a recunoscut comiterea faptei. 
Situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută, rezultă din întreg materialul probator 

administrat în cauză, respectiv cu plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate C.C., procesul-
verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto, declaraţiile martorului N.M.-M. care, 
coroborate cu declaraţiile inculpatului de recunoaştere, fac pe deplin dovada vinovăţiei 
acestuia sub forma intenţiei directe în săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 

În drept, fapta inculpatului P.F. care, în ziua de 25.07.2014, ora 16.45, în timp ce se 
deplasa singur pe Bd. Socola din mun. Iaşi, a deposedat pe partea vătămată D.A.-D., prin 
smulgere, de un lănţişor din aur, pe care aceasta îl purta la gât, bun amanetat ulterior pentru 
suma de 535 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „tâlhărie”, prev. de art. 
233 Cod penal, pentru care va fi condamnat. 

Fapta inculpatului P.F. care, că în ziua de 05.08.2014 în jurul orei 19.00, în timp ce se 
deplasa pe Bd. Socola din mun. Iaşi, a prins-o de rochie pe partea vătămată C.C. pe care i-a 
rupt-o, după care a izbit-o la pământ în încercarea de a-i sustrage acesteia un lănţişor din aur 
pe care îl purta la gât, fără a reuşi acest lucru din cauza acţiunii de opunere a victimei, fiind 
nevoit să fugă din zonă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „tentativă la 
tâlhărie”, prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 233 Cod penal, pentru care va fi 
condamnat. 

Cele două infracţiuni au fost comise în condiţii de concurs real, conform art. 38 alin. 1 
Cod penal, respectiv prin acţiuni distincte şi înainte ca inculpatul să fie condamnat definitiv 
pentru vreuna din ele. 
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La individualizarea judiciară a pedepselor şi a modalităţii de executare a acestora, faţă 
de criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, instanţa a avut în vedere pe de o parte limitele 
de pedeapsă fixate în partea specială, reduse cu o treime în conformitate cu dispoziţiile art. 
396 alin. 10 C.proc.pen., gravitatea infracţiunilor săvârşite de inculpat caracterizată de 
împrejurările şi modul de comitere, precum şi mijloacele folosite, inculpatul acţionând pe 
timpul zilei, în locuri publice din mun. Iaşi, asupra unor persoane de sex feminin, de urmările 
produse, crearea unui prejudiciu care a fost parţial recuperat doar prin intervenţia organelor de 
cercetare, scopul urmărit de inculpat a fost acela de a face rost de bani în scopuri personale 
repede, în mod ilicit, iar pe de altă parte persoana inculpatului, care are antecedente penale, 
fiindu-i aplicată anterior o măsură educativă pentru infracţiuni comise în minorat, atitudinea 
procesuală de recunoaştere a comiterii faptelor, nu are o ocupaţie din care să obţină venituri 
licite, nu este căsătorit şi nu are persoane în întreţinere. 

Faţă de cele mai sus arătate, instanţa a considerat că reeducarea, reinserţia socială a 
inculpatului se va putea realiza prin aplicarea unor pedepse cu închisoarea, orientate spre 
minimul special prevăzut de lege, urmând ca în baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal să aplice 
inculpatului pedeapsa cea mai grea, la care va adăuga un spor de o treime din cuantumul 
celeilalte pedepse. 

S-a constatat că infracţiunile au fost comise după rămânerea definitivă a sentinţei 
penale nr. 1953NCPP/03.07.2014 a Judecătoriei Iaşi (definitivă prin neapelare la data de 
22.07.2014) prin care inculpatului P.F. i s-a aplicat măsura educativă a supravegherii pe o 
perioadă de 6 luni şi că această măsură educativă nu se va mai executa. 

Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins doar prin executarea acesteia potrivit 
naturii ei, Codul penal excluzând altă modalitate de individualizare a executării, instanţa a 
aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 
66 lit. a, b şi k Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte 
funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul 
de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată 
de 3 ani, pedeapsă care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. 

De asemenea, i-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului 
drepturilor prev. de art. 65 raportat la art. 66 lit. a, b şi k Cod penal, respectiv dreptul de a fi 
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce 
implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei 
persoane juridice de drept public, ce se va executa începând cu data rămânerii definitive a 
prezentei sentinţe. 

În baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen. a fost menţinută starea de arest preventiv a 
inculpatului. Instanţa a avut în vedere că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă un pericol 
concret pentru ordinea publică, pericol ce este conturat de pedeapsa aplicată şi care urmează a 
fi executată în regim de detenţie, împrejurările, circumstanţele în care au fost comise faptele, 
inculpatul a mai comis anterior infracţiuni pentru care i s-a aplicat o măsură educativă 
neprivativă de libertate, conform celor arătate mai sus, nu are loc de muncă, nu a făcut dovada 
că ar încerca în vreun fel să obţină venituri licite.  

În baza art. 72 Cod penal s-a scăzut din durata pedepsei închisorii pronunţate perioada 
reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 07.08.2014 la zi. 

Întrucât la termenul de judecată din data de 18.11.2014 inculpatul a fost de acord să 
plătească prejudiciul creat, în baza art. 19, 23 alin. 3 şi 397 C.proc.pen. raportat la art. 1357 
Cod civil a fost obligat inculpatul să plătească părţii civile C.C. suma de 100 de lei cu titlu de 
daune materiale. 

S-a luat act că persoana vătămată D.A.-D. nu s-a constituit parte civilă în procesul 
penal, prejudiciul material fiind recuperat prin restituire în natură.  
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În baza art. 272 C.proc.pen. onorariul apărătorului din oficiu din cursul urmăririi 
penale, în cuantum de 200 lei va fi plătit Baroului de Avocaţi Iaşi din fondurile speciale ale 
Ministerului Public. 

În baza art. 272 C.proc.pen. onorariul apărătorului din oficiu din cursul judecăţii, în 
cuantum de 200 lei va fi plătit Baroului de Avocaţi Iaşi din fondurile speciale ale Ministerului 
Justiţiei. 

În baza art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 C.proc.pen. a fost obligat inculpatul să 
plătească statului suma de 1.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. 

În termen legal, sentinţa penală a fost apelată de procurorul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Iaşi care a criticat-o sub aspectul legalităţii, invocând: 

- greşita aplicare a pedepsei complementare şi a pedepsei accesorii la pedeapsa 
rezultantă şi nu pentru fiecare pedeapsă aplicată pentru cele două infracţiuni săvârşite; 

- omisiunea instanţei de a confisca de la inculpat suma de 535 lei obținută în urma 
amanetării bunului sustras părţii vătămate D.A.-D.; 

- greşita obligare a Ministerului Public la plata cheltuielilor judiciare. 
Intimatul a fost legal citat, fiind asistat de avocat desemnat din oficiu, nu a solicitat să 

dea declaraţie, nici să fie administrate probe dat fiind motivele de legalitate expuse de 
procuror. 

Curtea a analizat legalitatea şi temeinicia sentinţei penale apelate prin prisma criticilor 
formulate, în conformitate cu dispoziţiile art.417 C.proc.pen., reţinând: 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi s-a dispus trimiterea în 
judecată a inculpatului P.F. pentru săvârşirea infracţiunilor de „tâlhărie”, prev. de art. 233 Cod 
penal şi „tentativă la tâlhărie”, prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 233 Cod penal, cu 
aplicarea art. 38 alin. din Codul penal, reţinându-se în sarcina inculpatului faptul că în ziua de 
25.07.2014, ora 16.45, în timp ce se deplasa singur pe Bd. Socola din mun. Iaşi, a deposedat 
pe partea vătămată D.A.-D., prin smulgere, de un lănţişor din aur, pe care aceasta îl purta la 
gât, bun amanetat ulterior pentru suma de 535 lei, iar în ziua de 05.08.2014 în jurul orei 19.00, 
în timp ce se deplasa pe Bd. Socola din mun. Iaşi, a prins-o de rochie pe partea vătămată C.C. 
pe care i-a rupt-o, după care a izbit-o la pământ în încercarea de a-i sustrage acesteia un 
lănţişor din aur pe care îl purta la gât, fără a reuşi acest lucru din cauza acţiunii de opunere a 
victimei, fiind nevoit să fugă din zonă.  

Instanţa de fond a evaluat probele administrate în cursul urmăririi penale întrucât 
inculpatul a declarat că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina lui prin actul de 
sesizare a instanţei, exprimându-şi acordul ca judecata să se facă în baza probelor administrate 
în faza de urmărire penală, probe pe care inculpatul a declarat că şi le însuşeşte, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 375 C.proc.pen. cu referire la art. 374 alin. 4 C.proc.pen.. 

Instanţa de fond a reţinut fără dubiu că fapta inculpatului P.F. care, în ziua de 
25.07.2014, ora 16.45, în timp ce se deplasa singur pe Bd. Socola din mun. Iaşi, a deposedat 
pe partea vătămată D.A.-D., prin smulgere, de un lănţişor din aur, pe care aceasta îl purta la 
gât, bun amanetat ulterior pentru suma de 535 lei, întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de „tâlhărie”, prev. de art. 233 Cod penal, şi că fapta inculpatului P.F. care, că în 
ziua de 05.08.2014 în jurul orei 19.00, în timp ce se deplasa pe Bd. Socola din mun. Iaşi, a 
prins-o de rochie pe partea vătămată C.C. pe care i-a rupt-o, după care a izbit-o la pământ în 
încercarea de a-i sustrage acesteia un lănţişor din aur pe care îl purta la gât, fără a reuşi acest 
lucru din cauza acţiunii de opunere a victimei, fiind nevoit să fugă din zonă, întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii de „tentativă la tâlhărie”, prev. de art. 32 Cod penal 
raportat la art. 233 Cod penal, şi a dispus condamnarea inculpatului P.F.. 

Instanţa de apel a reevaluat probatoriile administrate reţinând că situaţia de fapt şi de 
drept reţinute de prima instanţă sunt legale şi temeinice, anume: 
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1. La data de 25.07.2014, în jurul orei 16.45, în timp ce inculpatul P.F. se deplasa 
singur pe Bd. Socola, a observat o persoană de sex feminin, identificată ulterior în persoana 
numitei D.A.-D., ce avea la gât un lănţişor. 

Având nevoie de bani, inculpatul a luat hotărârea infracţională de a sustrage lănţişorul 
purtat de persoana vătămată iar la momentul considerat de acesta oportun s-a apropiat de 
aceasta şi i-a smuls lănţişorul, părăsind zona în fugă. 

Persoana vătămată D.A.-D. a reţinut cu acurateţe şi a relatat ulterior organelor de 
poliţie semnalmentele autorului, recunoscându-l pe acesta după planşa foto, conform 
procesului verbal întocmit de organele de cercetare penală. 

Inculpatul a revenit la locuinţa bunicii sale, unde s-a întâlnit cu fratele său, N.M.-M., şi 
cu concubina acestuia, M.L.-I.. I-a relatat fratelui său cele întâmplate, stabilind de comun 
acord să amaneteze bunul sustras pentru a obţine un folos material. 

Astfel, s-au deplasat la casa de amanet „P.-E.” IFN SRL din mun. Iaşi, unde martorul 
N.M.-M. a amanetat lănţişorul din aur, cu pandantiv, primind suma de 535 lei. 

Bunurile în cauză au fost recuperate de organul de cercetare penală, fiind restituite la 
data de 14.08.2014 persoanei vătămate D.A.-D.. 

În ambele faze procesuale, inculpatul a recunoscut comiterea faptei. 
Situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută rezultă din întreg materialul probator 

administrat în cauză, respectiv cu plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate D.A.-D., 
procesul-verbal de cercetare la faţă locului şi planşa foto, proces-verbal de vizionare imagini 
surprinse la data de 25.07.2014 ora 17.46 în incinta casei de amanet SC „P.-E.” SRL Iaşi, CD-
ul şi planşa foto; contractul de amanet din 25.07.2014, dovada de predare bunuri către 
persoana vătămată D.A.-D., declaraţiile martorilor M.L.-I., N.M.-M. care, coroborate cu 
declaraţiile inculpatului de recunoaştere, fac pe deplin dovada vinovăţiei acestuia sub forma 
intenţiei directe în săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 

2. La data de 05.08.2014, în jurul orei 19.00, inculpatul P.F. împreună cu fratele său 
N.M.-M., se deplasau pe Bd. Socola din mun. Iaşi, moment în care au observat că persoana 
vătămată C.C., care se îndrepta către domiciliu, are la gât un lănţişor. 

Inculpatul P.F., fără a avea o înţelegere prealabilă cu fratele său, a luat hotărârea de a o 
deposeda de lănţişor, fapt pentru care s-a apropiat de aceasta, a prins-o pe partea vătămată de 
rochie, pe care i-a rupt-o, după care a izbit-o la pământ în încercarea de a sustrage bunul în 
cauză. 

Întrucât partea vătămată a opus rezistenţă, inculpatul nu a reuşit să intre în posesia 
lănţişorului, acesta abandonând victima şi fugind din acea zonă. 

Organele de poliţie sesizate de persoana vătămată au efectuat verificări în zonă, ocazie 
cu care l-au identificat pe numitul N.M.-M., fratele inculpatului, sens în care au încheiat un 
proces verbal de depistare. 

Organele de cercetare penală au dispus şi efectuat cercetarea locului faptei, au efectuat 
verificări cu privire la inculpatul P.F., ocazie cu care, în urma audierii acestuia şi a fratelui 
său, N.M.-M., au stabilit autorul faptei reclamate în persoana celui dintâi. 

Inculpatul P.F. a condus organele de cercetare penală la locul comiterii faptei, ocazie 
cu care a arătat modalitatea de comitere a acesteia. 

Din cercetările efectuate în cauză nu s-a putut reţine vreo contribuţie la comiterea 
acestei fapte de către numitul N.M.-M.. 

În ambele faze procesuale, inculpatul a recunoscut comiterea faptei. 
Situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută rezultă din întreg materialul probator 

administrat în cauză, respectiv cu plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate C.C., procesul-
verbal de cercetare la faţă locului şi planşa foto, declaraţiile martorului N.M.-M. care, 
coroborate cu declaraţiile inculpatului de recunoaştere, fac pe deplin dovada vinovăţiei 
acestuia sub forma intenţiei directe în săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 
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Sub aspectul criticilor procurorului ce au vizat legalitatea sentinţei penale apelate, 
Curtea reţine: 

La individualizarea judiciară a pedepselor şi a modalităţii de executare a acestora, faţă 
de criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, Curtea a avut în vedere, pe de o parte, limitele 
de pedeapsă fixate în partea specială, reduse cu o treime în conformitate cu dispoziţiile art. 
396 alin. 10 C.proc.pen., gravitatea infracţiunilor săvârşite de către inculpat caracterizată de 
împrejurările şi modul de comitere, precum şi mijloacele folosite, inculpatul acţionând pe 
timpul zilei, în locuri publice din mun. Iaşi, asupra unor persoane de sex feminin, de urmările 
produse, crearea unui prejudiciu care a fost parţial recuperat doar prin intervenţia organelor de 
cercetare, scopul urmărit de inculpat a fost acela de a face rost de bani în scopuri personale 
repede, în mod ilicit, iar pe de altă parte persoana inculpatului, care are antecedente penale, 
fiindu-i aplicată anterior o măsură educativă pentru infracţiuni comise în minorat, atitudinea 
procesuală de recunoaştere a comiterii faptelor, nu are o ocupaţie din care să obţină venituri 
licite, nu este căsătorit şi nu are persoane în întreţinere. 

Astfel, instanţa de fond a condamnat inculpatul pentru fiecare infracţiune de tâlhărie 
(la data de 25.07.2014 şi la data de 5.08.2014 – în forma tentativei), la pedeapsa închisorii – 
infracţiuni prevăzute de art.233 Cod penal, însă a omis aplicarea (pe lângă pedeapsa închisorii 
- a pedepsei interzicerii unor drepturi (după cum impune textul de lege). 

Din acest considerent, se impune reformarea sentinţei penale apelate, prin aplicarea 
pentru fiecare infracţiune de tâlhărie la care a fost condamnat inculpatul – a pedepsei 
interzicerii unor drepturi (pedeapsa complementară şi pedeapsa accesorie). 

Este nelegal faptul că instanţa de fond a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor doar 
alături de pedeapsa rezultantă a închisorii, întrucât în cazul descontopirii pedepselor pentru 
rezolvarea unei situaţii juridice a inculpatului nu s-ar putea determina pentru care dintre 
infracţiuni s-a aplicat obligarea şi pedepsei interzicerii drepturilor şi întrucât dispoziţiile 
art.233 Cod penal impun obligativitatea aplicării şi a pedepsei complementare şi accesorii a 
interzicerii drepturilor şi menţionarea duratei pentru care s-a aplicat pedeapsa complementară. 

Un alt aspect de critică al apelantului procuror vizează dispoziţiile art.112 lit.e Cod 
penal care obligă la confiscarea specială a sumei de bani ce nu a servit ca despăgubire. 

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, Curtea a reţinut că bunul 
sustras (lanţ şi pandantiv) de inculpat de la partea vătămată D.A.-D. a fost amanetat contra 
sumei de 535 lei ce a intrat în posesia inculpatului. 

Din procesul-verbal de restituire a bunului către partea vătămată D.A.-D. a rezultat 
doar restituirea bunului de la societatea comercială ce l-a amanetat (care nu a formulat 
pretenţii civile în cauză). 

Din declaraţia părţii vătămate D.A.-D. s-a reţinut că aceasta nu a formulat pretenţii 
civile. 

Faţă de aceste aspecte, Curtea a reţinut că suma de 535 lei a rămas în posesia 
inculpatului P.F. şi nu a servit drept despăgubire, astfel încât sunt aplicabile dispoziţiile 
art.112 lit.e Cod penal. 

Cu privire la critica procurorului ce a vizat greşita obligare a Ministerului Public la 
plata cheltuielilor judiciare din cursul urmăririi penale, Curtea a reţinut ca fiind întemeiat 
acest aspect. 

Analizând motivul de apel ce vizează greşita aplicare a Ministerului Public la plata 
cheltuielilor judiciare din cursul urmăririi penale, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 82 alin.1 
din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, 
prevăd că „pentru asistenţa judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu 
stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activităţii desfăşurate, în limitele 
sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiției”. 

De asemenea, potrivit art.85: 



24 

 

„alin. (1) Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele 
prevăzute de prezentul capitol (art.71 alin.1 lit.a – în cauzele penale în care apărarea este 
obligatorie potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală) se stabilesc prin protocolul 
încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiției, în condiţiile legii” [Protocolul nr.113298/2008, 
respectiv 1693/2008]. 

„alin.(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin.1 se asigură 
potrivit art.26 alin.1 lit.a din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările şi completările ulterioare”. 

Prevederile Legii nr.51/1995, republicată, coroborate cu protocolul menţionat anterior 
constituie norme speciale în materie în raport de art.272 din Noul Cod de procedură penală şi 
se aplică prioritar, acestea statuând, fără echivoc, că plata onorariilor avocaţilor din oficiu, 
indiferent de etapa procesului penal pentru care sunt desemnaţi, sunt suportate de Ministerul 
Justiţiei.  

Reţinând ca fiind întemeiat şi acest motiv de apel, Curtea a dispus reformarea sentinţei 
penale apelate şi sub acest aspect. 

Curtea a analizat din oficiu şi celelalte aspecte de fapt şi de drept ale sentinţei penale 
apelate, nefiind constatate alte vicii pentru a fi desfiinţată, decât cele expuse anterior.  

Pe cale de consecinţă, în baza dispoziţiilor art.421 pct.2 lit.a C.proc.pen., a fost admis 
apelul procurorului şi desfiinţată, în parte, în latură penală, sentinţa penală apelată. 

În rejudecare, vor fi aplicate inculpatului P.F. pedeapsa complementară a interzicerii 
drepturilor prev. de art.66 lit. a, b, k Cod penal pe o durată de câte 3 ani şi pedeapsa accesorie 
a interzicerii drepturilor prev. de art.65, art.66 lit. a, b, k Cod penal pentru fiecare dintre 
pedepsele aplicate, respectiv de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, 
prev. de art.233 Cod penal şi de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la 
tâlhărie, prev. de art.32 Cod penal raportat la art. 233 Cod penal. 

În baza dispoziţiilor art.45 alin.3 şi alin.5 Cod penal, se va aplica inculpatului P.F., la 
pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare, pedeapsa complementară rezultantă de 3 ani, 
a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a, b, k Cod penal şi pedeapsa accesorie a interzicerii 
drepturilor prev. de art.65, art.66 lit. a, b, k Cod penal.  

În baza dispoziţiilor art.112 lit.e Cod penal, s-a confiscat de la inculpatul P.F. suma de 
535 lei, reprezentând contravaloarea bunului amanetat. 

A fost înlăturată dispoziţia de obligare a Ministerului Public la plata onorariului 
avocatului din oficiu din cursul urmăririi penale, de 200 lei, şi s-a dispus obligarea 
Ministerului Justiţiei la plata acestuia către Baroul Iaşi. 

S-a dedus din pedeapsa aplicată, perioada arestului preventiv, de la 25.11.2014 la zi.  
Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.  
În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare efectuate în 

apelul procurorului au rămas în sarcina statului, în care a fost inclus şi onorariul avocatului 
desemnat din oficiu. 

3. Drept penal. Partea generală. Aplicarea nelegală a dispoziţiilor art. 83 alin. 2 
C.pen. Reţinere greşită a recidivei postcondamnatorii. Tratament 
sancţionator contrar dispoziţiilor art. 43 alin. 5 C.pen.  

Decizia penală nr. 127/23.02.2015 
 

Judecătoria Iaşi, prin sentinţa penală nr. 3329/20.11.2014, în baza disp. art. 396 alin. 
10 cu referire al art. 374 alin. 4, 375 şi 377 C.proc.pen. a stabilit o pedeapsă de 1 an şi 4 luni 
închisoare inculpatului G.P.-T., pentru săvârșirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de 
art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b Cod Penal. 
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În baza disp. art. 83 alin. 1 Cod penal a dispus amânarea aplicării pedepsei închisorii 
de 1 an şi 4 luni stabilită inculpatului G.P.-T..  

În baza disp. art. 84 Cod Penal a stabilit termen de supraveghere de 2 ani, termen de 
supraveghere calculat de la data rămânerii definitive a respectivei hotărâri judecătoreşti. 

În baza disp. art. 85 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul G.P.-
T. va respecta următoarele măsuri de supraveghere: 

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune, 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, 

precum şi întoarcerea; 
- să comunice schimbarea locului de muncă; 
- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale 

de existenţă. 
În baza art. 86 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele 

prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e), mai sus menţionate, se vor comunica de către inculpat 
Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi. 

În baza art. 404 alin. 3 C.proc.pen. cu referire la art. 88 Cod penal a atras atenţia 
inculpatului G.P.-T. asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi 
obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, în 
sensul revocării amânării aplicării pedepsei închisorii ce i-a fost stabilită prin prezenta 
sentinţă penală şi a dispunerii aplicării şi executării acesteia. 

S-a constatat că inculpatul G.P.-T. a fost reţinut 24 de ore începând cu data de 
10.07.2014, în baza ordonanţei emise de organele de cercetare penală. 

În baza disp. art. 399 alin. 2 cu referire la alin. 1 C.proc.pen. s-a dispus încetarea de 
drept a măsurii preventive a controlului judiciar instituit asupra inculpatului G.P.-T. prin 
încheierea de şedinţă din data de 11.07.2014 a Judecătoriei Iaşi. 

În baza disp. art. 396 alin. 10 cu referire al art. 374 alin. 4, art. 375 şi 377 C.proc.pen. 
a fost condamnat inculpatul B.D., recidivist, la 1 an, 4 luni şi 497 zile închisoare, pentru 
săvârșirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 
lit. b şi d, alin. 2 lit. b Cod Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal şi art. 43 alin. 1 Cod 
Penal.  

I-a fost aplicată inculpatului B.D. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării 
drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe o durată de 1 an, pedeapsă a 
cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. 

Pe lângă pedeapsa principală stabilită, i s-a aplicat inculpatului B.D. pedeapsa 
accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe durata şi 
în condiţiile prevăzute de art. 65 Cod penal. 

În baza disp. art. 72 alin. 1 Cod Penal i s-a scăzut inculpatului B.D., aflat în prezent în 
Penitenciarul cu regim de maximă siguranţă Iaşi, din durata pedepsei închisorii pronunţată – 1 
an, 4 luni şi 497 zile închisoare – perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 
16.07.2014 la zi. 

În baza disp. art. 399 alin. 1 C.proc.pen., a menţinut starea de arest preventiv pentru 
inculpatul B.D., aflat în prezent în Penitenciarul cu regim de maximă siguranţă Iaşi. 

În baza disp. art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin. 1 C.proc.pen. a respins acţiunea civilă 
formulată de partea civilă Cabinet Medical Veterinar Dr. N.H. - prin reprezentant N.H., C.C. 

În baza disp. art. 272 alin. 1 şi art. 274 alin. 1 C.proc.pen. a obligat inculpatul G.P.-T. 
să achite suma de 600 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. 

În baza disp. art. 272 alin. 2 C.proc.pen. suma de 400 lei reprezentând onorariu 
apărător oficiu în cursul urmăririi penale, va fi avansată din fondurile speciale ale Ministerului 
Public şi suma de 300 lei reprezentând onorariu apărător oficiu în cursul cercetării 
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judecătoreşti va fi avansată din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei - pentru inculpatul 
G.P.-T.. 

În baza disp. art. 272 alin. 1 şi art. 274 alin. 1 C.proc.pen. a obligat inculpatul B.D. să 
achite suma de 600 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. 

În baza disp.art. 272 alin. 2 C.proc.pen. suma de 200 lei reprezentând onorariu 
apărător oficiu în cursul urmăririi penale va fi avansată din fondurile speciale ale Ministerului 
Public şi suma de 300 lei reprezentând onorariu apărător oficiu în cursul cercetării 
judecătoreşti va fi avansată din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei – pentru inculpatul 
B.D.. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
În noaptea de 09/10.07.2014 în jurul orelor 22:50, după o înţelegere prealabilă, 

inculpaţii G.P.-T. şi B.D., având asupra lor o rangă metalică (astfel cum rezultă din declaraţia 
inculpatului B.D.) şi pe mâini mănuşi din materiale textile (aspect rezultat din procesul verbal 
de vizionare a camerelor de supraveghere şi planşa foto) au pătruns prin escaladarea gardului 
în curtea cabinetului Medical Veterinar Individual Dr. N.H. situat în mun. Iaşi. 

Iniţial, în curtea cabinetului a pătruns numai inculpatul G.P.-T. care a cercetat partea 
exterioară a cabinetului după care l-a chemat şi pe inculpatul B.D.. 

Cei doi au mers la uşa din spate a cabinetului medical unde inculpatul G.P.-T. cu 
ajutorul răngi metalice a forţat uşa până s-a deschis, după care împreună cu inculpatul B.D. au 
pătruns în cabinet. 

Astfel, inculpaţii au forţat iniţial sertarul biroului unde persoana vătămată ţinea de 
obicei sume de bani, lucru pe care cei doi l-au aflat de la numitul B.M. fratele inculpatului 
B.D. şi pentru că nu au găsit nici o sumă de bani au forţat un dulap de unde au sustras 10 
sticle cu băuturi alcoolice, iar de pe două birouri au sustras un monitor LCD marca Fujitsu și 
un laptop marca HP cu tot cu periferice şi geantă. 

Bunurile în cauză au fost luate de cei doi inculpaţi în mâini şi au părăsit cabinetul 
veterinar pe o altă uşă ce avea cheile în butuc în partea interioară, părăsind curtea prin locul 
prin care au pătruns iniţial după care s-au deplasat pe jos pe strada ce merge de-a lungul râului 
Bahlui mal stâng până la intrarea în cartierul Metalurgie, unde s-au aşezat ăn zona unor 
pubele de gunoi. 

Pe traseul parcurs, de la ieşirea din curtea cabinetului medical şi până în zona 
cartierului Metalurgie, inculpatul l-a apelat telefonic pe martorul Y.Gh.-C., persoana 
cunoscuta sub fostul nume de D., căruia i-a solicitat să vină cu autoturismul pentru a-i 
transporta la domiciliu. 

Martorul Y.Gh.-C. s-a deplasat cu autoturismul în zona Metalurgiei, i-a preluat pe cei 
doi inculpaţi, după care a mers în zona Complexului Studenţesc ”Tudor Vladimirescu” unde 
locuieşte inculpatul G.P.-T., iar acesta a coborât cu bunurile. 

Din declaraţia martorului Y.Gh.-C. coroborată cu declaraţiile celor doi inculpaţi, 
rezultă că la urcarea în autoturism i-a întrebat pe aceştia din urmă de unde au bunurile, iar cei 
doi i-au răspuns ca le-au găsit la tomberonul de gunoi. 

Ajuns în zona Complexului Studenţesc ”Tudor Vladimirescu”, inculpatul G.P.-T. a 
dus la domiciliul său bunurile sustrase, efectuând două transporturi, iar înainte de a pleca cu 
ultimele bunuri i-a dat martorului Y.Gh.-C. suma de 20 lei pentru a alimenta autoturismul cu 
benzină. 

În continuare, inculpatul B.D. s-a deplasat cu martorul Y.Gh.-C. la un bar din zona 
Complexului Studenţesc ”Tudor Vladimirescu”, unde au servit câte o cafea după care au mers 
în Piaţa Agroalimentară ”Nicolina”, unde martorul avea închiriată o tarabă la care efectua 
activităţi de comerţ. 

La data de 10.07.2014 inculpatul G.P.-T. a predat organelor de poliţie bunurile 
sustrase cu excepţia sticlelor cu băuturi alcoolice şi a butoiului cu capacitatea de 5 litri de 
bere, bunuri despre care a afirmat ca le-a consumat conţinutul cu alte persoane din cartier. 



27 

 

Bunurile primite de la inculpat au fost predate persoanei vătămate N.H. - C.C. la data 
de 14.07.2014. 

În cauză a fost audiat în calitate de martor şi numitul B.M., fratele inculpatului B.D., 
care, după ce i-au fost aduse la cunoştinţa prevederile art. 117 C.proc.pen., a consimţit să dea 
declaraţie în cauză, acesta indicând că inculpatul B.D. ştia locaţia cabinetului persoanei 
vătămate deoarece a locuit circa o lună împreună cu el în imediata vecinătate a acestuia și 
chiar a ajutat persona vătămată la încărcatul unor saci de furaj din curte. De asemenea, 
martorul a indicat că înainte cu circa 4-5 zile de momentul comiterii infracţiunii s-a întâlnit cu 
cei doi inculpaţi și martorul Y.Gh.-C. în zona Metalurgiei, iar acesta din urmă l-a întrebat 
dacă clădirea cabinetului persoanei vătămate este prevăzută cu pază sau camere de 
supraveghere, fără a-i preciza motivul, însă când a auzit răspunsul acestuia le-a spus celor doi 
inculpaţi că nu se mai bagă, fără a specifica despre ce este vorba. 

Cu ocazia cercetării la faţa locului organele de cercetare penală au constatat că două 
din cele trei uşi de acces în cabinetul medical sunt deschise având cheile în sistemele de 
închidere pe partea interioară. 

Din planşa foto întocmită cu imaginile înregistrate de camerele de supraveghere 
rezultă că la ora 22:56:06 în cadrul camerei din faţa cabinetului se afla o persoană ce avea pe 
mâini mănuşi, persoana care a trecut către uşa din spate a cabinetului, a revenit la ora 23:02 și 
a trecut din nou la ora 23:08:20 fiind urmată de o altă persoană la ora 23:08:23. De asemenea, 
camera instalată în interiorul cabinetului a surprins prima persoană la orele 23:10:51-52 cum 
se deplasa către intrare, în una din încăperi, a intrat în acea încăpere şi a ieșit la ora 23:10:57 
având mâna dreapta descoperită, iar mănuşa fiind ţinută în cealaltă mână, a revenit la ora 
23:11:03 şi a intrat în aceeaşi încăpere fiind urmat de cea de a doua persoană la orele 
23:11:07, care a rămas în această camera, iar din gesturile efectuate părea că asigura paza. 

Fiind audiat, inculpatul G.P.-T. a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa și a arătat că a 
aflat de cabinetul persoanei vătămate de la martorul B.M. care i-a povestit atât lui, cât și 
celuilalt coinculpat B.D., despre faptul ca a sustras de mai multe ori sume de bani dintr-un 
birou din interior (3 x 3.800 lei, 3 x 1700 lei si 3 x 1400 lei) si saci cu furaje dintr-un țarc. 
Inculpatul a indicat ca împreuna cu celalalt coinculpat au luat hotărârea de a merge să sustragă 
si ei bani din biroul aflat în interiorul cabinetului veterinar aparţinând persoanei vătămate şi 
pentru că nu au găsit au sustras monitorul laptopul si mai multe sticle cu băuturi alcoolice 
aflate intr-un dulap pe care l-a efracţionat. 

Fiind audiat inculpatul B.D. a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa însă a încercat sa 
își minimalizeze participaţia prin afirmarea că iniţial nu a vrut să meargă cu celălalt 
coinculpat şi că a fost convins de acesta. De asemenea acesta a indicat că uşa de acces a 
cabinetului a fost efracţionată de celălalt coinculpat ca de altfel şi biroul în care sperau sa 
găsească sume bani, respectiv dulapul din care au sustras sticlele cu băuturi alcoolice. 

În urma acestei situaţii de fapt s-a evidenţiat existenţa elementelor constitutive ale 
infracţiunii reţinute în sarcina inculpaţilor (latura obiectivă cu elementele sale componente - 
element material, urmare imediată şi legătura de cauzalitate între elementul material şi 
urmarea imediată, şi latura subiectivă cu elementul său esenţial (vinovăţia), motiv pentru care 
prima instanţă, în drept, a reţinut în sarcina inculpaţilor G.P.-T. şi B.D. aceea că în noaptea de 
09/10.07.2014, prin efracţie, au intrat fără drept în sediul Cabinetului Medical Veterinar 
Individual Dr. N.H., de unde au sustras un laptop marca HP cu încărcător şi mouse, un 
monitor marca Fujitsu şi un număr de 10 sticle cu băuturi alcoolice. 

Cu privire la inculpatul G.P.-T., prima instanţă a apreciat ca fiind suficientă pentru 
conştientizarea actului infracţional realizat amânarea aplicării pedepsei de 1 an şi 4 luni 
închisoare, datorită îndeplinirii cumulative a condiţiilor cerute de lege pentru aplicabilitatea 
acestor dispoziţii legale. 

Pentru inculpatul B.D., prima instanţă a avut în vedere la individualizarea pedepsei 
stare de recidivă în care acesta se află şi care este definită de disp. art. 41 alin. 1 C.pen., 
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respectiv există recidivă când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la 
pedeapsa închisorii mai mare de un an (prin Sentinţa penală nr. 2945/12.10.2007 - dosar 
14853/245/2006 – a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin Decizia Penală nr. 79/18.02.2009 a 
Tribunalului Iaşi a fost condamnat la 3 ani şi 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii 
de complicitate la furt calificat, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. anterior rap. la art. 208 alin. 1- 
art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.pen. anterior, cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a C.pen. anterior şi art. 
74-76 C.pen. anterior, arestat la data de 04.03.2009, liberat condiţionat la data de 24.08.2011, 
cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de 497 zile şi până la reabilitare sau împlinirea 
termenului de reabilitare (condamnatul poate fi reabilitat la cerere după împlinirea unui 
termen de 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu 
depăşeşte 5 ani, termen care se calculează de la data când a luat sfârșit executarea), 
condamnatul săvârșește din nou o infracţiune cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa 
închisorii de un an sau mai mare (pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea realizată de 
inculpatul B.D. este cuprinsă între 2 şi 7 ani). 

Conform art. 43 alin. 1 C.pen., dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată 
sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracţiune în stare de recidivă, pedeapsa 
stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas 
neexecutat din aceasta, motiv în baza căruia instanţa a aplicat inculpatului B.D. pedeapsa de 1 
an, 4 luni şi 497 zile închisoare (pedeapsa stabilită pentru inculpat fiind redusă cu o treime, o 
treime din doi ani fiind un an şi patru luni).  

Prima instanţă nu a putut reţine în favoarea inculpatului B.D. circumstanţe atenuante, 
deoarece în baza disp. art. 75 C.pen. acesta nu se află în contextul împrejurărilor care pot 
constitui circumstanţe atenuate (săvârșirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări 
sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, 
printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă; depăşirea 
limitelor legitimei apărări; depăşirea limitelor stării de necesitate; acoperirea integrală a 
prejudiciului material cauzat prin infracţiune, circumstanţă atenuantă care nu se aplică în 
cazul infracţiunii de furt calificat) şi nici nu sunt realizate condiţiile prev. de art. 75 alin. 2 
Cod penal (eforturi depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor 
infracţiunii şi împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracţiunii sau 
periculozitatea infractorului). Această pedeapsă se va executa în regim privativ de libertate, în 
virtutea celor expuse anterior. 

Cu privire la latura civilă, instanţa a reţinut că partea civilă Cabinet Medical Veterinar 
Dr. N.H.- prin reprezentant N.H. - C.C., a solicitat suma de 3200 lei reprezentând 
contravaloarea bunurilor sustrase. Deşi a solicitat această sumă, partea civilă nu a prezentat 
nici o dovadă a pretenţiilor formulate, în condiţiile în care orice persoană are pretenţii ele 
trebuie dovedite. Faţă de acest aspect legal, instanţa a respins acţiunea civilă formulată de 
Cabinet Medical Veterinar Dr. N.H.- prin reprezentant N.H. - C.C. 

 
Împotriva sentinţei penale au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, 

precum şi inculpatul B.D. 
Parchetul a criticat sentinţa pentru nelegalitate, arătând că prima instanţă trebuia să 

dispună condamnarea inculpatului G.P.-T., amânarea aplicării pedepsei nefiind posibilă, 
deoarece infracţiunea săvârşită de acesta este pedepsită cu închisoarea mai mare de 7 ani; că 
pedeapsa aplicată inculpatului B.D. este nelegală ca urmare a reţinerii greşite a incidenţei 
disp. art. 43 alin. 1 Cod penal; că prima instanţă a omis să deducă din pedeapsa aplicată 
inculpatului B.D. perioada în care acesta a fost reţinut la data de 15.07.2014; că acţiunea 
civilă trebuia admisă ca urmare a faptului că cei doi inculpaţi au fost de acord să 
despăgubească pe partea civilă; că în mod greşit s-a dispus ca onorariile avocaţilor desemnaţi 
din oficiu în cursul urmăririi penale să fie avansate din fondurile Ministerului Public. 
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Inculpatul B.D. a criticat adăugarea la pedeapsa aplicată a restului de 497 zile 
închisoare rămas neexecutat din pedeapsa anterioară, arătând că au trecut 3 ani de când a fost 
liberat condiţionat. Inculpatul a solicitat şi deducerea din pedeapsa aplicată a perioadei în care 
acesta a fost reţinut la data de 15.07.2014.  

Curtea, verificând sentinţa atacată în raport cu motivele de nelegalitate invocate, 
precum şi din oficiu cu privire la celelalte chestiuni de fapt şi de drept deduse judecăţii în 
raport de prevederile art. 417 alin. 2 C.proc.pen., a constatat următoarele:  

Situația de fapt, pe care inculpaţii G.P.-T. şi B.D. au recunoscut-o în condiţiile 
prevăzute de art. 374 alin. 4 şi art. 375 C.proc.pen. privind judecata în cazul recunoaşterii 
vinovăţiei, a fost corect stabilită de prima instanță în urma coroborării tuturor probelor 
administrate în faza de urmărire penală, în mod corect stabilind prima instanță că în cauză 
sunt îndeplinite condițiile tragerii la răspundere penală a inculpaţilor sub aspectul comiterii 
infracţiunii de furt calificat reținute în actul de sesizare. 

Inculpaţii au recunoscut săvârșirea infracțiunii, declarațiile lor coroborându-se cu 
declaraţia persoanei vătămate N.H. C.C.; copia procesului verbal de primire de către persoana 
vătămată a laptopului marca HP, procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto; 
dovada de primire bunuri de la inculpatul G.P.-T.; dovada de predare bunuri către persoana 
vătămată N.H. - C.C.; declaraţia martorului Y.Gh.-C.; declaraţia martorului B.M.; procesul-
verbal de vizionare înregistrări camere de supraveghere şi planşa foto, din care rezultă că în 
noaptea de 09/10.07.2014, prin efracţie, inculpaţii G.P.-T. şi B.D. au intrat fără drept în sediul 
Cabinetului Medical Veterinar Individual Dr. N.H., de unde au sustras un laptop marca HP cu 
încărcător şi mouse, un monitor marca Fujitsu şi un număr de 10 sticle cu băuturi alcoolice. 

Având în vedere situaţia de fapt relevată de probele administrate, prima instanță a 
stabilit corect că faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt 
calificat, prev. de art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b Cod penal. 

Prima instanță a dat eficienţă principiului aplicării legii penale mai favorabile conform 
art. 5 Cod penal şi a reţinut corect că sub aspectul limitelor de pedeapsă prevăzute de legea 
nouă pentru infracţiunea săvârşită de inculpaţi au intervenit modificări de natură a atrage 
aplicarea legii noi ca lege mai favorabilă. 

Reţinând ca lege mai favorabilă noul cod penal, Curtea, în analiza hotărârii apelate şi 
sub aspectul tratamentului sancţionator, a reţinut că este nelegală amânarea aplicării pedepsei 
în cazul inculpatului G.P.-T., deoarece disp. art. 83 alin. 2 Cod penal nu permit amânarea 
aplicării pedepsei în cazul infracţiunilor pedepsite cu închisoarea de 7 ani sau mai mare. Cum 
infracțiunea de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. 
b Cod penal săvârşită de inculpatul G.P.-T. este sancţionată cu închisoarea de la 2 la 7 ani, 
instanţa de apel a condamnat pe acesta la pedeapsa închisorii. La stabilirea cuantumului şi a 
modalităţii de executare Curtea a avut în vedere contextul împrejurărilor concrete în care a 
fost comisă fapta şi al circumstanțelor legate de persoana inculpatului G.P.-T., care nu are 
antecedente penale şi a avut o conduită procesuală sinceră, apreciind că aplicarea unei 
pedepse privative de libertate în cuantumul minimului special, redus cu o treime, a cărei 
executare a fost suspendată sub supraveghere înfăptuieşte în concret atribuţiile sancţiunii 
penale ca mijloc de reeducare, de prevenire a săvârşirii de noi infracţiuni şi de reinserţie 
socială a inculpatului, dar şi o măsură de constrângere corespunzătoare valorilor sociale 
încălcate prin săvârşirea infracţiunii. 

Cu privire la tratamentul sancţionator aplicat inculpatului B.D., Curtea a reținut, de 
asemenea, că nu a fost stabilit în acord cu dispoziţiile legale incidente stării de recidivă în care 
acesta a săvârşit infracţiunea dedusă judecăţii. 

Inculpatul B.D. a fost condamnat anterior prin Sentinţa penală nr. 2945/12.10.2007 a 
Judecătoriei Iaşi, la 3 ani şi 10 luni închisoare fiind liberat condiţionat la data de 24.08.2011, 
cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de 497 zile închisoare. Întrucât această pedeapsă s-a 
considerat executată la data de 03.01.2012, infracţiunea din 09/10.07.2014 pentru care 
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inculpatul este judecat în prezenta cauză a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, 
dispoziţiile privind sancţionarea unei astfel de pluralităţi de infracţiuni fiind cele ale art. 43 
alin. 5 Cod penal. 

În aplicarea acestor dispoziţii, prima instanţă trebuia să majoreze cu jumătate limitele 
prevăzute de lege pentru infracțiunea de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 
alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b Cod penal (2-7 ani), iar apoi să le reducă cu o treime, potrivit 
disp. art. 396 alin. 10 C.proc.pen.  

Condamnarea inculpatului B.D. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare este nelegală, 
situându-se sub minimul special de 2 ani, astfel cum rezultă în urma aplicării disp. art. 43 alin. 
5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen.. 

De asemenea, adiţionarea restului neexecutat de 497 zile închisoare este nelegală, 
deoarece tratamentul sancționator aplicat recidivei în care se află inculpatul B.D. nu este cel 
prev. de art. 43 alin. 1 Cod penal, ci cel reglementat de alin. 5 al acestui articol. 

Sentinţa a fost reformată şi cu privire la deducerea din pedeapsa aplicată inculpatului 
B.D. a perioadei în care acesta a fost reţinut.  

Potrivit disp. art. 72 Cod penal, perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri 
preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate. 

Inculpatul B.D. a fost reţinut la data de 15.07.2014. 
Aşadar, reţinând că perioada reţinerii din 15.07.2014 trebuia dedusă din pedeapsa 

aplicată acestui inculpat, instanţa de apel a înlăturat omisiunea primei instanţe de a face 
aplicarea disp. art. 72 Cod penal. 

Cu privire la critica parchetului în latură civilă, Curtea a reţinut că este întemeiată. 
Cabinet Medical Veterinar Dr. N.H., prin reprezentant N.H. - C.C., s-a constituit parte 

civilă, solicitând suma de 3200 lei ce reprezintă contravaloarea bunurilor sustrase. 
În cauză, instanţa de apel nu a identificat temeiuri pentru neacordarea daunelor 

materiale, având în vedere achiesarea totală a inculpaţilor la daunele materiale solicitate de 
partea civilă, achiesare exprimată clar prin declaraţiile date în faţa primei instanţe la termenul 
de judecată din 06.11.2014. 

Această achiesare totală, fiind o componentă a principiului disponibilităţii părţilor în 
cadrul acţiunii civile, obliga prima instanţă să pronunţe a hotărâre bazată pe această 
recunoaştere a pretenţiilor părţii civile, fără a mai administra probe. 

Cum în prezenta cauză principiul disponibilităţii nu este susceptibil de limitări, prima 
instanţă trebuia să oblige pe inculpaţi la plata daunelor materiale în cuantumul solicitat de 
partea civilă. 

Critica parchetului referitoare la avansarea din fondurile Ministerului Public a 
onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu în faza de urmărire penală este întemeiată. 

În mod greşit prima instanţă a dispus ca aceste onorarii să fie plătite din fondurile 
Ministerului Public.  

De la regula instituită de art. 272 C.proc.pen., în conformitate cu care Ministerul 
Public acoperă toate cheltuielile ocazionate de desfăşurarea fazei de urmărire penală, 
legiuitorul a instituit o excepţie. Astfel, prin disp. art. 82 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, s-a 
prevăzut că pentru asistenţa judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu 
stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activităţii desfăşurate, în limitele 
sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei, iar în textele 
următoare a fost reglementată procedura de plată efectivă a acestor onorarii. De asemenea, 
prin art. 85 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 s-a stipulat că onorariile pentru asistenţa judiciară 
acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul 
încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei, în condiţiile legii.  

În baza acestor dispoziţii ale legii organice, între Ministerul Justiţiei şi UNBR a fost 
încheiat Protocolul nr. 1/3928/2008 (nr. M.J.) prin care s-au stabilit cuantumurile onorariilor 
şi a fost detaliată procedura de plată a onorariilor cuvenite avocaţilor desemnaţi din oficiu să 



31 

 

acorde asistenţa juridică obligatorie în faza de urmărire penală şi în cursul judecăţii. 
Ansamblul normelor cuprinse în acest protocol indică faptul că toate onorariile, indiferent de 
etapa procesuală, se plătesc de Ministerul Justiţiei. Astfel, Ministerul Public şi Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, ca entităţi judiciare ce beneficiază de asistenţa apărătorilor desemnaţi din 
oficiu, nu suportă în mod direct aceste onorarii, chiar dacă au bugete distincte de cel al 
Ministerului Justiţiei. De altfel, obligaţia de a suporta anumite sume cu titlu de onorarii este 
de natură contractuală, ceea ce înseamnă că Ministerul Public, fiind terţ faţă de Protocol, nu 
poate fi silit să plătească sumele negociate între Ministerul Justiţiei şi UNBR. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. a C.proc.pen., Curtea a admis 
apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi şi inculpatul B.D. împotriva 
sentinţei penale nr. 3329/20.11.2014 a Judecătoriei Iași, pe care o desfiinţează în parte, în 
latură penală şi în latură civilă, în sensul că: a înlăturat dispoziţiile privind stabilirea unei 
pedepse de 1 an şi 4 luni închisoare inculpatului G.P.-T. şi dispoziţiile art. 83-85 Cod penal 
referitoare la amânarea aplicării acestei pedepse şi a măsurilor de supraveghere; a înlăturat 
condamnarea inculpatului B.D. la 1 an, 4 luni şi 497 zile închisoare, pentru săvârșirea 
infracţiunii de „furt calificat” prev. de art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 
lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 43 alin. 1 Cod penal; a înlăturat 
dispoziţiile privind respingerea acţiunii civile formulate de partea civilă Cabinet Medical 
Veterinar Dr. N.H.- prin reprezentant N.H. - C.C.; a înlătura dispoziţiile privind avansarea din 
fondurile speciale ale Ministerului Public a onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu în 
cursul urmăririi penale. 

În rejudecare, va condamna pe inculpatul inculpatului G.P.-T. la o pedeapsă de 1 an şi 
4 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de „furt calificat” prev. de art. 228 alin. 1 rap. 
la art. 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b Cod Penal. 

În baza art. 91 Cod penal va suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an şi 
4 luni închisoare aplicată inculpatului G.P.-T., pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 
luni, stabilit potrivit art. 92 Cod penal.  

În baza art. 93 Cod penal pe durata termenului de încercare inculpatul G.P.-T. va 
trebui 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 baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal va impune inculpatului G.P.-T. 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 baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul 
G.P.-T. va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile 
lucrătoare. 

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor 91 alin. 4 Cod penal privind 
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, 
constând, potrivit art. 96 Cod penal, în revocarea suspendării executării pedepsei sub 
supraveghere. 

Va condamna pe inculpatul B.D., aflat în prezent în Penitenciarul cu regim de maximă 
siguranţă Iaşi, recidivist, la 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracţiunii de „furt calificat”, 
prev. de art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea 
art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 43 alin. 5 Cod penal.  

Va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului B.D. şi durata reţinerii din 15.07.2014. 
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În temeiul disp. art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin. 1 C.proc.pen., va admite acţiunea civilă 
formulată de partea civilă Cabinet Medical Veterinar Dr. N.H., prin reprezentant N.H. - C.C. 

Va obliga pe inculpaţii G.P.-T. şi B.D. să plătească în solidar părţii civile Cabinet 
Medical Veterinar Dr. N.H., prin reprezentant N.H. - C.C. daune materiale în cuantum de 
3200 lei. 

În temeiul art. 272 alin. 1 C.proc.pen., onorariul apărătorului din oficiu din cursul 
urmăririi penale, în cuantum de 200 lei (delegaţia nr. 4756/2014) va fi plătit Baroului Iaşi din 
fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. 

4. Drept penal. Partea generală. Pedeapsă nelegală. Omisiune reţinere circumstanţe 
atenuante. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 278 C.proc.pen. privind 
îndreptarea erorilor materiale 

Decizia penală nr. 183/05.03.2015 

Prin sentinţa penală nr. 511/02.12.2014 pronunţată de Judecătoria Bârlad în dosarul nr. 
2241/189/2014, a fost condamnat inculpatul C.G.-A., la pedeapsa de 1.000 lei amendă penală, 
pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj prev. de art. 194 alin. 1 Cod penal anterior - Legea nr. 
15 din 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal actual - Legea nr. 286 din 2009, şi cu referire la art. 
349 alin. 2, art. 375 alin. 1, 2, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. 

În temeiul art. 81 Cod penal anterior cu aplicarea art. 5 Cod penal actual, a fost 
suspendată condiţionat executarea pedepsei. 

A fixat termen de încercare de 1 (un) an, începând cu data rămânerii definitive a 
hotărârii. 

A atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal anterior cu aplicarea 
art. 5 Cod penal actual, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei 
închisorii, în cazul în care în cursul termenului de încercare va săvârşi din nou o infracţiune. 

A luat act că persoana vătămată R.A.-R. nu se constituie parte civilă. 
În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală a obligat pe inculpat la plata sumei de 

300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. 
Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu în faza de judecată în sumă de 200 

lei rămâne în sarcina statului şi va fi plătită Baroului Vaslui din fondurile Ministerului 
Justiţiei. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele: 
La data de 15.03.2013, în mun. Bârlad, inculpatul C.G.-A. a amenințat cu bătaia 

persoana vătămată R.A.-R. dacă până la orele 14.00 ale zilei respective nu îi va da suma de 
100 lei în contul „disconfortului” creat suspectului prin faptul că persoana vătămată o ajutase 
pe sora suspectului (minora D.M.-I.) să-și amaneteze cerceii. 

La data de 15.03.2013, Poliția mun. Bârlad a fost sesizată de către numita M.G., în 
calitate de profesor la liceu, cu privire la faptul că persoana vătămată R.A.-R., elev în cadrul 
instituției de învățământ menționate, era amenințat cu acte de violență de către inculpat (care 
îi cerea o sumă de bani). 

Din cercetarea penală efectuată în cauză a rezultat că autorul faptei, inculpatul C.G.-
A., la data de 15.03.2013, în jurul orelor 11.00, s-a întâlnit cu persoana vătămată R.A.-R., în 
liceul unde acesta din urmă era elev în clasa a XI –a și l-a amenințat că „îl va bate” dacă până 
la orele 14.00 ale zilei respective nu îi va da suma de 100 lei în contul „disconfortului” creat 
suspectului prin faptul că persoana vătămată o ajutase pe sora suspectului (minora D.M.-I.) 
să-și amaneteze cerceii. 

Coroborând declarația persoanei vătămate cu declarațiile martorilor, rezultă că 
persoana vătămată a ajutat-o pe numita D.M.-I. să vândă o pereche de cercei din aur la o casă 
de amanet iar minora a cheltuit banii obținuți cumpărând alimente și băuturi pe care le-a 
consumat împreună cu prietenii. Mama suspectului (și a minorei), aflând despre această 
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vânzare i-a solicitat numitului R.A.-R. să contribuie la răscumpărarea cerceilor iar el (potrivit 
declarațiilor acestuia) a acceptat deși nu i-ar fi revenit nici o sumă de bani din vânzarea 
efectuată.  

Astfel, deși mama suspectului a reușit răscumpărarea cerceilor cu ajutorul lui R.A.-R., 
suspectul i-a solicitat acestuia, sub amenințarea cu violența fizică, să-i plătească suma de 100 
lei cu titlul de reparație – declarația martorului) pentru disconfortul creat prin ajutorul dat 
surorii suspectului în amanetarea cerceilor.  

Întrucât a considerat că nu are nici o datorie către suspect și îi era teamă de 
amenințările suspectului, persoana vătămată a informat-o pe numita M.G. (cadru didactic) cu 
privire la situația în care se află iar aceasta a sesizat organele de poliție.  

În prezența organelor de poliție, persoana vătămată a fost contactată telefonic de către 
suspect (cunoscut și sub numele de D.G.), a acceptat să se întâlnească cu acesta pentru a-i da 
banii solicitați și a stabilit ca loc de întâlnire zona din spatele teatrului, în jurul orelor 15.00.  

În momentul când suspectul a sosit la locul stabilit și a observat că persoana vătămată 
venise împreună cu organele de poliție a încercat să fugă dar a fost prins și condus la sediul 
poliției unde a acceptat să dea declarații și a recunoscut fapta.  

Din mijloacele de probă strânse în cursul urmăririi penale se constată că există probe 
din care rezultă că inculpatul C.G.-A. (cunoscut și sub numele D.G.) a săvârşit infracţiunea 
pentru care s-a început urmărirea penală. 

Astfel, coroborând declarațiile persoanei vătămate cu declarațiile martorilor D.M.-I. 
(sora suspectului) și D.I.-G. (mama suspectului) rezultă că aspectele relatate de către persoana 
vătămată cu privire la faptul că a ajutat-o pe D.M.-I. să amaneteze cerceii precum și că a 
contribuit la răscumpărarea acestora și nu mai avea vreo datorie la sora sau mama suspectului 
sunt adevărate. 

Din declarația martorei D.I.-G. rezultă că a fost sunată de către R.A. care i s-a plâns de 
faptul că „este agresat” de fiul dânsei, iar ea „imediat” i-a spus inculpatului să-l lase în pace.  

Coroborând declarațiile martorilor P.M.-A., C.M.-P., C.Gh.-A., D.B. cu declarațiile 
persoanei vătămate, rezultă că inculpatul a desfășurat acțiuni de intimidare și amenințare la 
adresa persoanei vătămate, solicitându-i să se întâlnească cu el pentru a-i aduce banii, venind 
la poarta liceului unde R.A. (persoana vătămată) urma cursurile și solicitând colegilor acestuia 
să-l cheme la poartă, nesfiindu-se să ascundă faptul că folosul pe care urmărea să-l obțină prin 
aceste acțiuni era unul injust (inculpatul a relatat unui martor faptul că îl căuta pe R.A. pentru 
a lua niște bani de la acesta cu titlul de „taxă de șmecher”).  

Din aceleași mijloace de probă a rezultat că persoana vătămată a fost speriată de 
amenințările cu bătaia pe care suspectul i le-a transmis.  

Cu ocazia audierii, în cursul urmăririi penale, prin rezoluția organului de cercetare 
penală din cadrul Poliției mun. Bârlad, de la data de 14.06.2013, confirmată prin rezoluția 
procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, de la data de 17.06.2013, 
s-a dispus începerea urmăririi penale față de suspect (învinuit), cercetat în stare de libertate 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, prev. de art. 194 al. 1 Cod penal 1969. 

La data de 05.07.2013, orele 12.00, suspectului (învinuitului) i-au fost aduse la 
cunoștință învinuirea și drepturile procesuale, acesta prevalându-se de dreptul la tăcere și 
semnând procesul-verbal. 

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, de 
la data de 12.03.2014, s-a dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de inculpat, cercetat 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, prev. de art. 194 al. 1 Cod penal 1969 cu 
aplicarea art. 5 al. 1 Cod penal. 

La data de 14.05.2014, orele 09.00, inculpatului i-au fost aduse la cunoștință: punerea 
în mișcare a acțiunii penale (înmânându-i-se un exemplar de pe actul de inculpare), drepturile 
procesuale, materialul de urmărire penală, semnând procesul verbal. 
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În faza actelor premergătoare, inculpatul a recunoscut fapta și a dat declarații scrise 
personal însă după începerea urmăririi penale față de acesta s-a prevalat de dreptul la tăcere.  

În cursul urmăririi penale nu s-au dispus măsuri preventive. 
Cu privire la latura civilă, în faza de urmărire penală, persoana vătămată nu a dorit să 

participe în această calitate la procesul penal dar a fost audiată în calitate de martor. 
Persoana vătămată a declarat că nu are pretenții de natură civilă față de inculpat. 
Cele reţinute mai sus rezultă din următoarele mijloace de probă: proces-verbal de 

consemnare a actelor premergătoare efectuate în cauză, proces-verbal de depistare a 
inculpatului, declarația persoanei-vătămate R.A.-R., declarație martor D.M.-I., declarație 
martor D.I.-G., declarație martor P.M.-A., declarație martor D.B., declarație martor C.M.-P., 
declarație martor C.Gh.-A., declarație martor R.A.-R. (persoana vătămată), declarația de 
făptuitor a inculpatului (de la data de 15.03.2013), actele dosarului.  

Inculpatul C.G.-A. a fost judecat în stare de libertate. 
În procedura de cameră preliminară, conform art. 432 Cod procedură penală, a fost 

verificată după trimiterea în judecată, competenţa şi legalitatea sesizării instanţei, şi a fost 
verificată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire 
penală. 

Judecătorul de cameră preliminară a constat următoarele: 
- rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la profilul moral 

şi de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în 
judecată şi cheltuielile judiciare. 

- nu au fost formulate cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului şi nici din 
oficiu nu se impun a fi invocate. 

- în temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală a constatat legalitatea rechizitoriului 
cu nr. 3343/P/2013 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, fiind respectate 
dispoziţiile art. 328 Cod procedură penală, a administrării probelor, respectiv proba cu 
înscrisuri, cu respectarea dispoziţiilor art. 114-123 din acelaşi Cod, precum şi actelor de 
urmărire penală, respectiv proba testimonială. 

Prin încheierea din 18.08.2014 pronunţată în dosar nr. 2241/189/2014 al Judecătoriei 
Bârlad, în baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, judecătorul de cameră preliminară a 
constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.. 1346/P/2013 al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Bârlad, din 19.05.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, a 
administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpatul C.G.-A., 
trimis în judecată în stare de liberate, pentru infracţiunile mai sus menţionate în actul de 
sesizare al instanţei. 

S-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul C.G.-A. 
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 inculpatului că poate 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 18.11.2014, inculpatul C.G.-A. 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. 

Inculpatul C.G.-A. a declarat că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de 
sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în 
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circumstanţiere pe care le poate administra la acest termen de judecată 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 C.G.-A. a recunoscut în totalitate faptele cu privire la 
săvârşirea cărora au 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 susţinut că l-a ameninţat cu bătaia pe persoana vătămată dacă nu îi dă suma 

de 100 lei, fiind enervat şi supărat pe faptul că persoana vătămată o ajutase pe sora 
inculpatului să-şi amaneteze o pereche de cercei de aur pe care inculpatul îi cumpărase surorii 
sale din veniturile realizate de acesta în construcţii.  

A susţinut că s-a împăcat cu persoana vătămată şi este în relaţii bune cu aceasta, aspect 
confirmat şi de persoana vătămată care, la termenul din 18 noiembrie 2014, în instanţă, şi-a 
manifestat voinţa de a-l ierta pe inculpat, în cazul în care legea dă eficienţă juridică a acestei 
manifestări de voinţă.  

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 a 
solicitat aceasta şi a recunoscut 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 nu 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. 

Față de probatoriul administrat în cauză rezultă ca faptele penale mai sus descrise 
există, au fost săvârşite de către inculpat, existând probele necesare si legal administrate. 

Instanţa de judecată a procedat la soluţionarea laturii penale, constatând că din probele 
administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infracţiune şi a fost 
săvârşită de inculpat. 

I. Prin actul de sesizare al instanţei, încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpat 
a fost următoarea: 

Fapta inculpatului C.G.-A. comisă la data de 15.03.2013, în mun. Bârlad – constând în 
amenințarea persoanei vătămate cu bătaia dacă până la orele 14.00 ale zilei respective nu îi va 
da suma de 100 lei (drept „taxă de șmecher”) în contul „disconfortului” creat suspectului prin 
faptul că persoana vătămată o ajutase pe sora suspectului (minora D.M.-I.) să-și amaneteze 
cerceii – întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj, prev. de art. 194 al. 1 
Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 Cod penal. 

Procurorul a apreciat că din probele strânse în cursul urmăririi penale rezultă fără 
dubiu modul injust (constrângerea psihică a persoanei vătămate prin amenințarea cu 
agresiunea fizică) în care suspectul a acționat pentru obținerea sumei de bani. 

În această cauză și folosul patrimonial urmărit de către autor prin săvârșirea faptei de 
amenințare este unul injust (suma de 100 de lei nedatorată de către persoana vătămată și 
calificată de către autor ca o „taxă de șmecher”), acest aspect fiind relevant atât pentru 
stabilirea gradului de pericol social al infracțiunii cât și sub aspectul stabilirii legii penale mai 
favorabile (având în vedere că pedeapsa prevăzută de Codul penal actual – art. 207 al. 2 – este 
mai aspră pentru o asemenea faptă atunci când se urmărește un folos patrimonial).  
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Fapta inculpatului prezintă gradul de pericol social al infracțiunii de șantaj, având în 
vedere caracterul injust al folosului patrimonial urmărit precum și împrejurarea că fapta a fost 
săvârșită față de un elev în timp ce acesta se afla la cursuri, aducând atingere nu doar libertății 
persoanei vătămate ci și dreptului acesteia de a beneficia de educație, în condiții de siguranță, 
fără a fi stresată de conduita antisocială (violență psihică) exercitată de către inculpatul major.  

II. Fapta mai sus descrisă este prevăzută de actuala lege penală, intrată în vigoare la 
data de 01.02.2014, fiind incriminată ca infracţiuni şi a fost săvârşită cu vinovăţie, 
nejustificată şi imputabilă inculpatului C.G.-A. 

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a săvârşit fapta cu vinovăţie, fapta fiind 
comisă cu intenţie potrivit art. 16 punctul 1-3 lit. a Cod penal, întrucât acesta a prevăzut şi a 
urmărit rezultatul faptelor sale. 

Soluţionând acţiunea penală:  
Instanţa a soluţionat 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. 

În baza textelor de lege enunţate mai sus şi a dispoziţiilor art. 396 alin. 2 C.proc.pen., 
instanţa a aplicat inculpatului o pedeapsă la individualizarea căreia, sub aspectul categoriei de 
pedeapsă şi a duratei, au fost avute în 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. 

Pericolul sporit al faptelor săvârşite de inculpat, pentru ordinea publică, este accentuat 
prin comportamentul violent verbal a acestuia, ameninţător, care a avut ca urmare imediată 
crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite, privind libertatea persoanei, 
rezultând din materialitatea activităţii desfăşurate efectiv de inculpat. 

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. 

Verificând situaţia inculpatului, din fişa de cazier a inculpatului C.G.-A. în evidenţa 
IPJ Vaslui, rezultă că acesta nu are antecedente penale, dar este cercetat în mai multe dosare 
penale pentru fapte de violenţă. 

Inculpatul realizează venituri din muncă în domeniul construcţiilor fiind angajat cu 
contract de muncă, iar din caracterizările emise de societăţile angajatoare rezultă că acesta 
beneficiază de o imagine favorabilă la locul de muncă. 

Inculpatul are vârsta de 22 de ani, beneficiază de o imagine favorabilă în comunitate, 
nu au mai fost reţinute în sarcina inculpatului manifestări antisociale de natura celei din 
prezenta cauză, iar natura relaţiilor dintre părţi raportat la motivaţia conflictului 
circumstanţiază atenuant manifestarea agresivă verbal a inculpatului ca nefiind un 
comportament obişnuit al acestuia, ci unul izolat, accidental, o manifestare spontană, pe 
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fondul unor discuţii între persoane care se cunoşteau, nemulţumirea inculpatului faţă de 
persoana vătămată fiind legată de faptul că acesta o ajutase pe sora minoră a inculpatului, fără 
ştirea familiei acesteia să amaneteze o bijuterie din aur, obţinută din veniturile inculpatului şi 
dăruită surorii sale. 

În acest context, instanţa apreciază că fapta săvârşită de inculpat a fost un incident 
nefericit, că este o excepţie de la regula ce indică un comportament prosocial. 

Având în vedere persoana şi conduita inculpatului C.G.-A. înainte de săvârşirea 
infracţiunii, prin inexistenţa antecedentelor penale, ca fiind o persoană fără un trecut 
infracţional, cunoscut ca o persoană liniştită, fără antecedente penale, cu o imagine favorabilă 
în comunitate, preocuparea de a-şi câştiga existenţa prin muncă, situaţia familială, contextul 
săvârşirii faptei şi motivaţia acestuia raportat şi la atitudinea persoanei vătămate, şi prin 
prisma disponibilităţii acesteia de a-l ierta pe inculpat, vârsta tânără a inculpatului, valoarea 
redusă a prejudiciului şi recuperarea acestuia, instanţa a apreciat că aceste aspecte pot fi 
reţinute la individualizarea pedepsei, şi că aceste împrejurări constituie circumstanţe atenuante 
în favoarea inculpatului, în temeiul art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal anterior şi art. 74 alin. 2 Cod 
penal, urmând ca instanţa, în temeiul art. 76 Cod penal, să coboare pedeapsa sub limita 
specială prevăzută de lege pentru infracţiunea mai sus reţinută în sarcina inculpatului, minim 
redus ca efect al aplicării dispoziţiilor art. 349 alin. 2, art. 375 alin. 1, 2, art. 396 alin. 10 Cod 
procedură penală. 

Instanţa a apreciat că finalitatea pedepsei, respectiv reeducarea inculpatului se poate 
realiza mai eficient prin lăsarea în libertate, decât prin izolarea de societate, inculpatul 
manifestând indice de corigibilitate prin comportamentul său anterior, integrat social şi cu 
disponibilitate a de a munci. 

Exemplaritatea pentru societate, sentimentul de securitate în rândul societăţii civile, 
convingerea că justiţia acţionează ferm şi nu încurajează săvârşirea unor asemenea fapte, se 
poate realiza şi prin aplicarea unei pedepse a cărei modalitate de executare să fie exemplară 
pentru societate, în care primează acordarea şansei reale de a se reeduca şi reintegra în 
societate a unei persoane apte cum este inculpatul, dându-i posibilitatea să-şi manifeste 
utilitatea prin activităţi alese . 

În acest context, instanţa a apreciat că reeducarea inculpatului se poate realiza şi prin 
lăsarea în libertate, având în vedere şi limitele pedepsei aplicate, persoana inculpatului, 
instanţa optând pentru o modalitate de executare neprivativă de liberate, apreciindu-se că 
pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi, chiar fără executarea 
pedepsei, inculpatul nu va mai săvârşi infracţiuni. 

Toate aceste aspecte sunt apreciate de instanţă ca având valoarea unor circumstanţe 
care conturează gradul de pericol al faptei, săvârşite şi caracterizează persoana făptuitorului 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 C.G.-A., fiind suficientă aplicarea unei amenzi penale, ca efect al reducerii 
pedepsei închisorii prevăzute de lege cu 1/3 prin aplicarea cauzei speciale de reducere ca efect 
al recunoaşterii învinuirii şi subsecvent ca efect al reducerii pedepsei rezultate ca efect al 
reţinerii circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 Cod penal anterior, legea permiţând în 
acest caz aplicarea pedepsei amenzii penale.  

Instanţa a pronunţat condamnarea inculpatului C.G.-A. la pedeapsa amnezii penale, 
acesta beneficiind cu privire la pedeapsa ce va fi aplicată 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, urmând să orienteze pedeapsa spre limita minimă, respectiv 4 luni 
închisoare.  

Conform art. 76 lit. e Cod penal anterior privind Efectele circumstanţelor atenuante:  
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(1) În cazul în care există circumstanţe atenuante, pedeapsa principală pentru persoana 
fizică se reduce sau se schimbă, după cum urmează: 

e) când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 luni sau mai mare, pedeapsa se 
coboară sub acest minim, până la minimul general, sau se aplică o amendă care nu poate fi 
mai mică de 250 lei, iar când minimul special este sub 3 luni, se aplică o amendă care nu 
poate fi mai mică de 200 lei. 

Conform art. 53 Cod penal anterior, pedepsele principale sunt: a) detenţiunea pe viaţă; 
b) închisoarea de la 15 zile la 30 de ani; c) amenda de la 100 lei la 50.000 lei. 

În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală instanţa a condamnat pe inculpatul C.G.-
A. la pedeapsa amenzii penale, constatând, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta 
există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. 

Faţă de probatoriul administrat în cauză, conform prevederilor din Codul penal intrat 
în vigoare la data de 01.02 2014 raportat la reglementările din Codul penal anterior, în baza 
cărora inculpatul a fost trimis în judecată, în aplicarea legii penale mai favorabile ce rezultă 
din compararea aceloraşi fapte care constituie infracţiuni şi a instituţiilor de drept penal, 
instanţa a apreciat că în modalitatea descrisă mai sus:  

În aplicarea legii penale mai favorabile instanţa a constatat că fapta săvârşită de 
inculpat, în modalitatea reţinută mai sus din probe, întruneşte în continuare elementele 
constitutive ale unei infracţiuni prevăzute şi în noua reglementare. 

Conform art. 5 Cod penal, în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la 
judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai 
favorabilă. 

Conform art. 4 Cod penal, legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, 
dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor 
educative şi a măsurilor de siguranţă, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate 
consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează prin 
intrarea în vigoare a legii noi. 

Conform art. 3 din Legea nr. 187/2012: 
”(1) Dispoziţiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincriminare sunt 

aplicabile şi în situaţiile în care o faptă determinată, comisă sub imperiul legii vechi, nu mai 
constituie infracţiune potrivit legii noi datorită modificării elementelor constitutive ale 
infracţiunii, inclusiv a formei de vinovăţie, cerută de legea nouă pentru existenţa infracţiunii. 

(2) Dispoziţiile art. 4 din Codul penal nu se aplică în situaţia în care fapta este 
incriminată de legea nouă sau de o altă lege în vigoare, chiar sub o altă denumire." 

În aplicarea raţiunii acestor texte de lege, cu privire la faptele săvârşite de inculpatul 
C.G.-A., instanţa a reţinut următoarele: 

Legea penală anterioară datei de 01.02.2014: 
Conform art. 194 alin. 1 Cod penal anterior - Legea nr. 15 din 1968, constituie 

infracţiunea de șantaj:  
Constrângerea unei persoane, prin violenţă sau ameninţare, să dea, să facă, să nu facă 

sau să sufere ceva, dacă fapta este comisă spre a dobândi în mod injust un folos, pentru sine 
sau pentru altul, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

Când constrângerea constă în ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau 
imaginare, compromiţătoare pentru persoana ameninţată, pentru soţul acesteia sau pentru o 
rudă apropiată, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. 

Legea penală ulterioară datei de 01.02.2014: 
Conform art. 207 Cod penal actual constituie infracţiunea de șantaj: 
(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în 

scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se 
pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
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(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte 
reale sau imaginare, compromiţătoare pentru persoana ameninţată ori pentru un membru de 
familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1). 

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi 
în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de 
la 2 la 7 ani. 

Pornind de la aprecierea instanţei că faţă de gravitatea faptelor instanţa va opta pentru 
pedeapsa închisorii, iar faţă de circumstanţele inculpatului instanţa va opta pentru o 
modalitate de executare neprivativă de liberate, în ceea ce priveşte limitele de pedeapsă mai 
favorabile, instanţa urmează să stabilească limitele minime şi maxime de pedeapsă prevăzute 
atât de legea veche cât şi de legea nouă pentru infracţiunile pentru care inculpatul a fost trimis 
în judecată, modul de calcul al pedepsei rezultante, sfera interdicţiilor.  

În acest sens, instanţa va avea în vedere şi împrejurarea că la individualizarea 
cuantumului pedepsei se va reţine cauza legală de reducere a pedepsei pentru inculpa 
prevăzută de dispoziţiile art. 349 alin. 2, art. 375 alin. 1, 2, art. 396 alin. 10 Cod procedură 
penală, privind judecata în cazul recunoaşterii învinuirii. 

A). Cu privire la limitele de pedepse  
Limitele de pedepse sunt mai mici conform Codului penal anterior.  
B). Cu privire la circumstanţe atenuante:  
Analizând circumstanţele cauzei, având în vedere că inculpatul a recunoscut săvârşirea 

faptei, atitudinea sinceră a acestuia în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării 
judecătoreşti, faptul că nu are antecedente penale, circumstanţele săvârşirii faptei raportat la 
natura relaţiilor dintre părţi, inculpatul regretând fapta, se apreciază că prevederile vechiului 
cod penal sunt mai favorabile sub aspectul individualizării pedepsei. 

Prin prisma art. 74 Cod penal anterior, este mult mai largă sfera circumstanţelor 
atenuante la care are vocaţie concretă inculpatul, sub acest aspect Codul penal anterior fiind 
mai favorabil faţă de Codul penal actual. 

Reţinerea circumstanţelor atenuante permite individualizarea judiciară a pedepsei în 
modalitatea amenzii penale, deşi pedeapsa prevăzută strict de textul de lege care incriminează 
infracţiunea de şantaj este doar închisoarea. 

B). Cu privire la modalităţile de executare a pedepsei: 
Având în vedere persoana şi conduita inculpatului, anterior săvârşirii faptei prin 

inexistenţa antecedentelor penale, faptul că acesta a manifestat o atitudine sinceră şi de 
colaborare pentru aflarea adevărului pe parcursul urmăririi penale şi în faza de judecată când a 
accesat procedura recunoaşterii învinuirii şi disponibilitatea de a despăgubi persoana 
vătămată, raportat la natura relaţiilor dintre părţi, vârsta inculpatului, situaţia socială, instanţa 
apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia. 

Pornind de la aprecierea instanţei că faţă de gravitatea faptelor instanţa va opta pentru 
pedeapsa amenzii penale, iar faţă de circumstanţele inculpatului instanţa va opta pentru o 
modalitate de executare suspensivă temporar sub controlul unui termen de încercare.  

Comparând modalităţile de executare a pedepsei neprivative de libertate se va analiza 
sfera obligaţiilor impuse condamnatului, efectele suspendării potrivit legilor succesive, cu 
prioritate faţă de durata termenului de încercare sau supraveghere. 

Modalitatea de executare a suspendării pedepsei prin prisma interdicţiilor, decăderilor 
şi sfera obligaţiilor impuse, fac ca efectele suspendării să fie diferite potrivit legilor succesive, 
fiind mai severe şi împovărătoare conform noii legi penale, conţinând un set larg de restricţii, 
măsuri şi obligaţii ce trebuie impuse inculpatului.., limitând inclusiv posibilitatea de deplasare 
în afara teritoriului ţării în vederea realizării de venituri din muncă, în condiţiile în care ar fi 
suspus unui program de supraveghere conţinând măsuri şi obligaţii.  

În condiţiile în care instanţa, în procesul de individualizare şi proporţionalizare, a 
apreciat că este suficientă pentru reeducarea inculpatului aplicarea unei pedepse fără 
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executare, în momentul în care a apreciat că nu este necesară supravegherea conduitei sale 
pentru o perioadă determinată, devine mai favorabilă suspendarea conform legii penale 
anterioare, deşi termenul de suspendare este mai lung. 

Instanţa a apreciat că reglementările Codului penal anterior sunt mai favorabile sub 
aspectul limitelor de pedepse, a modalităţilor neprivative de libertate de executare a acesteia, a 
sferei obligaţiilor impuse condamnatului, care sunt mai puţin restrictive faţă de cele prevăzute 
de noul Cod penal, inclusiv cele privind munca neremunerată în folosul comunităţii. 

Instanţa a apreciat că vechile reglementări ale Codului penal anterior sunt mai 
favorabile şi sub aspectul modalităţilor de executare. 

În reglementarea Codului penal anterior fiecare inculpat are vocaţie la suspendare 
condiţionată. 

În aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 265 din 6 mai 2014 publicată în 
Monitorul Oficial nr. 372 din 20 .05.2014, instanţa a apreciat că reglementările prevăzute în 
Codul penal anterior - Legea nr. 15 din 1968, în vigoare la data faptei, sunt mai favorabile atât 
sub aspectul limitelor de pedeapsă şi a modalităţilor de executare, a pedepselor accesorii şi 
complementare, inclusiv decăderilor şi interdicţiilor, a modalităţilor de executare, a sferei mai 
largi de circumstanţe atenuante, având în vedere şi faptul că în procesul de individualizare 
instanţa a orientat spre limita minimă specială a pedepsei amnezii penale prevăzută de lege, 
rezultată 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 şi a reţinerii circumstanţelor 
atenuante conform art. 74 şi 76 Cod penal anterior.  

În consecinţă, instanţa a pronunţat condamnarea inculpatului C.G.-A., la pedeapsa de 
1.000 lei amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj prev. de art. 194 alin. 1 Cod 
penal anterior - Legea nr. 15 din 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal actual - Legea nr. 286 din 
2009, cu referire la art. 349 alin. 2, art. 375 alin. 1, 2, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi 
cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, art. 74 alin. 2 şi art. 76 Cod penal anterior - Legea nr. 15 din 
1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal actual - Legea nr. 286 din 2009.  

Ca modalitate de executare, instanţa a apreciat că reeducarea inculpatului C.G.-A. se 
poate realiza şi prin suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în temeiul art. 81 Cod 
penal cu aplicarea art. 5 Cod penal actual, având în vedere şi limitele şi natura pedepsei 
aplicate . 

Având în vedere persoana şi conduita inculpatului, anterior săvârşirii faptei prin 
inexistenţa antecedentelor penale, raportat şi la durata pedepsei stabilită de instanţă pentru 
fapta dedusă judecăţii în prezenta cauză, instanţa a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins şi 
fără executarea acesteia urmând a dispune in temeiul art. 81 Cod Penal cu aplicarea art. 5 Cod 
penal actual, suspendarea condiţionata a executării pedepsei.  

În temeiul art. 81 Cod penal anterior cu aplicarea art. 5 Cod penal - Legea nr. 286 din 
2009, a suspendat condiţionat executarea pedepsei principale a închisorii de 1 an, pe durata 
termenului de încercare de 1 ani, socotit de la data rămânerii definitive a hotărârii, conform 
art. 82 Cod penal anterior cu aplicarea art. 5 Cod penal - Legea nr. 286 din 2009. 

A atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal anterior cu aplicarea 
art. 5 Cod penal - Legea nr. 286 din 2009 privind revocarea suspendării condiţionate a 
executării pedepsei închisorii, în cazul în care în cursul termenului de încercare va săvârşi din 
nou o infracţiune. 

Cu privire la acţiunea civilă, în faza de judecată a luat act că persoana vătămată R.A.-
R., nu se constituie parte civilă. 

Ca o consecinţă a condamnării, pentru fapta mai sus menţionată, în temeiul art. 274 
alin. 1 Cod procedură penală, a obligat pe inculpat să plătească statului cheltuieli judiciare 
avansate de stat în cauză.” 

În termen legal, sentinţa penală şi încheierea de îndreptare a erorii materiale din data 
de 20 ianuarie 2015 au fost apelate de procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, 
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criticându-le sub aspectul legalităţii – anume faptul că instanţa de fond a aplicat o pedeapsă 
nelegală inculpatului, raportat la infracţiunea de şantaj pentru care a fost condamnat şi printr-o 
încheiere de îndreptare a erorii materiale, în mod nelegal, s-au reţinut circumstanţele 
atenuante în sarcina inculpatului. 

Inculpatul-intimat a fost legal citat, nu a solicitat să dea declaraţie, fiind asistat de 
avocat din oficiu. 

Curtea a analizat legalitatea şi temeinicia sentinţei penale apelate raportat la criticile 
formulate, dar şi din oficiu, în conformitate cu dispoziţiile art. 417 Cod procedură penală, 
reţinând: 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, s-a dispus trimiterea în 
judecată a inculpatului C.G.-A., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, prev. de art. 194 
al. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 Cod penal, pentru fapta comisă la data de 
15.03.2013, împotriva persoanei vătămate R.A.-R.. 

Instanţa de fond a evaluat probele administrate în cursul urmăririi penale întrucât 
inculpatul C.G.-A. a declarat că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a 
instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere şi a 
reţinut cu certitudine că fapta inculpatului C.G.-A. comisă la data de 15.03.2013, în mun. 
Bârlad – constând în amenințarea persoanei vătămate cu bătaia dacă până la orele 14.00 ale 
zilei respective nu îi va da suma de 100 lei (drept „taxă de șmecher”) în contul 
„disconfortului” creat suspectului prin faptul că persoana vătămată o ajutase pe sora 
suspectului (minora D.M.-I.) să-și amaneteze cerceii – întrunește elementele constitutive ale 
infracțiunii de șantaj, prev. de art. 194 al. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 Cod penal.  

Instanţa de apel a reevaluat probele administrate constatând că situaţia de fapt şi 
încadrarea juridică reţinute de prima instanţă sunt legale şi temeinice, că faptele reţinute în 
actul de sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în 
circumstanţiere şi a reţinut cu certitudine că fapta inculpatului C.G.-A. comisă la data de 
15.03.2013, în mun. Bârlad – constând în amenințarea persoanei vătămate cu bătaia dacă până 
la orele 14.00 ale zilei respective nu îi va da suma de 100 lei (drept „taxă de șmecher”) în 
contul „disconfortului” creat suspectului prin faptul că persoana vătămată o ajutase pe sora 
suspectului (minora D.M.-I.) să-și amaneteze cerceii – întrunește elementele constitutive ale 
infracțiunii de șantaj, prev. de art. 194 al. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 Cod penal.  

Având în vedere persoana şi conduita inculpatului C.G.-A. înainte de săvârşirea 
infracţiunii, prin inexistenţa antecedentelor penale, ca fiind o persoană fără un trecut 
infracţional, cunoscut ca o persoană liniştită, fără antecedente penale, cu o imagine favorabilă 
în comunitate, preocuparea de a-şi câştiga existenţa prin muncă, situaţia familială, contextul 
săvârşirii faptei şi motivaţia acestuia raportat şi la atitudinea persoanei vătămate, şi prin 
prisma disponibilităţii acesteia de a-l ierta pe inculpat, vârsta tânără a inculpatului, valoarea 
redusă a prejudiciului şi recuperarea acestuia, corect instanţa a apreciat că aceste pot constitui 
circumstanţe atenuante în favoarea inculpatului, în temeiul art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal 
anterior şi art. 74 alin. 2 Cod penal. 

Analizând asupra legalităţii pedepsei aplicate inculpatului, instanţa de apel a reţinut că 
infracţiunea de şantaj prev. de art. 194 alin. 1 Cod penal din 1969 prevede limite de pedeapsă 
între 6 luni şi 5 ani închisoare. 

Prin aplicarea dispoziţiilor art. 76 lit. e Cod penal din 1969 (ca efect al reţinerii 
circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969), se prevede că 
atunci când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 luni sau mai mare, pedeapsa se 
coboară sub acest minim, până la minimul general, sau se aplică o amendă care nu poate fi 
mai mică de 250 lei, iar când minimul special este sub 3 luni, se aplică o amendă care nu 
poate fi mai mică de 200 lei. 

În aplicarea legii penale mai favorabile instanţa a constatat că fapta săvârşită de 
inculpat, în modalitatea reţinută mai sus din probe, întruneşte în continuare elementele 
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constitutive ale unei infracţiuni prevăzute şi în noua reglementare, iar reglementările 
prevăzute în Codul penal anterior - Legea nr. 15 din 1968, în vigoare la data faptei, sunt mai 
favorabile atât sub aspectul limitelor de pedeapsă şi a modalităţilor de executare, a pedepselor 
accesorii şi complementare, inclusiv decăderilor şi interdicţiilor, a modalităţilor de executare, 
a sferei mai largi de circumstanţe atenuante, având în vedere şi faptul că în procesul de 
individualizare instanţa a orientat spre limita minimă specială a pedepsei amnezii penale 
prevăzută de lege, rezultată 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 şi a reţinerii 
circumstanţelor atenuante conform art. 74 şi 76 Cod penal anterior.  

Aspectele reţinute de instanţa de fond în partea expozitivă a sentinţei penale apelate 
sunt legale şi temeinice – motivându-se detaliat toate criteriile de individualizare a pedepsei 
aplicate şi a modalităţii de executare, circumstanţele reţinute şi efectul juridic, însă în partea 
dispozitivă a sentinţei penale a omis reţinerea dispoziţiilor art. 71 lit. a, art. 71 alin. 2 şi ale 
art. 76 lit. e Cod penal din 1969 pentru a se justifica cuantumul pedepsei aplicate. 

Chiar dacă instanţa de fond a încercat să îndrepte nelegalitatea pedepsei aplicate 
printr-o încheiere de îndreptare eroare materială, Curtea a reţinut că nu pot fi incidente 
dispoziţiile art. 278 Cod procedură penală privind îndreptarea erorilor materiale. 

Faţă de aceste considerente, criticile şi argumentele procurorului sunt întemeiate, 
sentinţa penală urmând a fi reformată sub aceste aspecte. 

În baza dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, a fost admis apelul 
procurorului, desfiinţarea sentinţei penale apelate în parte şi încheierea de îndreptare a erorilor 
materiale integral. 

În rejudecare, vor fi reţinute în favoarea inculpatului circumstanţele atenuante prev. de 
art. 74 lit. a, art. 74 alin. 2 Cod penal din 1969, şi efectele prevăzute de art. 76 lit. e Cod penal 
din 1969. 

5. Drept procesual penal. Redeschiderea procesului penal în cazul judecăţii în lipsa 
persoanei condamnate. Noţiunea de persoană care a fost judecată în lipsă 

Decizia penală nr. 226/13.03. 2015 

Prin sentinţa penală nr. 512/2.12.2014, Judecătoria Bârlad a hotărât, în baza art. 469 
alin. 4 Cod procedură penală, a respins ca nefondată cererea de redeschiderea procesului penal 
în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate, formulată de petentul I.C., aflat în 
Penitenciarul Bucureşti Rahova în baza mandatului nr. 161 din 26.03.2013 emis de 
Judecătoria Bârlad pentru executarea pedepsei de 4 ani închisoare, emis în executarea 
pedepsei aplicate prin Sentinţa penală nr. 118 din 05.03.2013 pronunţată de Judecătoria 
Bârlad în dosarul nr. 4918/189/2012, definitivă la data de 26.03.2013. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt şi de 
drept:  

Analizând cererea formulată de inculpat, prin raportare la definiţia legală, dar și la 
înscrisurile existente în dosarul cauzei, s-a constatat următoarele aspecte: condamnatul nu se 
află în niciuna dintre situațiile prev. în art. 466 alin. 2 Cod procedură penală, pe de o parte, în 
dosarul nr. 4918/189/2012 acesta a fost citat la fiecare termen, citarea realizându-se în 
conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură penală anterior, condamnatul a fost citat 
atât la adresa ultimului de domiciliu cunoscut, cât și prin afişare la sediul Consiliului Local, 
fiind emise și mandate de aducere pe numele acestuia. 

Totodată, nu se poate considera că lipsa condamnatului de la proces este o lipsă 
justificată, iar imposibilitatea sa de a încunoştinţa instanța de judecată despre această absenţă 
a fost una de natură obiectivă.  

Din actele dosarului nr. 4918/189/2012 rezultă faptul că pe parcursul urmăririi penale 
au fost efectuate acte de căutare din cuprinsul proceselor verbale existente la dosarul cauzei 
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rezultă faptul că pe parcursul urmăririi penale condamnatul s-a sustras de la urmărirea penală, 
plecând la muncă în străinătate, încălcându-şi obligaţia pe care acesta o avea, de a 
încunoștința instanța de judecată, obligaţie care era instituită de disp. art. 70 Cod procedură 
penală anterior, de a încunoştinţa instanța de judecată în momentul în care intervenea o 
schimbare a locuinței.  

Totodată, este de menționat faptul că, din analiza dosarului de urmărire penală, rezultă 
că persoana condamnată a fost audiată atât în faza actelor premergătoare aspect care rezultă 
din dosarul de urmărire penală nr. 1253/P/2011, de asemenea a fost audiată în calitate de 
învinuit fiindu-i aduse la cunoştinţă calitatea, faptele, încadrarea juridică, aspecte ce rezultă 
din cuprinsul dosarului de urmărire penală. 

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că inculpatul a fost legal citat la proces la toate 
termenele acordate de instanţă, la ultimul domiciliu cunoscut, declarat de acesta şi aşa cum 
reiese din evidenţele SCLEP, dar şi prin afişare la sediul Consiliului local de la comuna de 
domiciliu şi de la locul săvârşirii faptei, actele procedurale au fost emise şi îndeplinite 
conform dispoziţiilor Codului de procedură penală în vigoare la data judecăţii, fiind emise şi 
mandate de aducere a inculpatului. 

Din procesele verbale de executare a mandatelor de aducere rezultă că la domiciliul 
inculpatului locuiesc şi părinţii acestuia care au declarat de fiecare dată că inculpatul este 
plecat, având un domiciliu necunoscut, motiv pentru care nu îl pot contacta.  

În motivarea sentinţei de condamnare s-a reţinut că inculpatul a părăsit domiciliul 
după săvârşirea faptei, motiv pentru care acesta nu a putut fi audiat în calitate de inculpat şi nu 
i s-a putut prezenta materialul de urmărire penală. Nici la cercetare judecătorească a putut fi 
audiat pentru că nu a fost găsit în localităţile cunoscute, astfel că judecata sa a fost făcută în 
lipsă. Inculpatul nu a adus la cunoştinţă autorităţilor noua sa reşedinţă, astfel că nu a putut fi 
audiat de instanţă.  

Cerere de redeschidere a procesului penal este admisibilă dacă sunt întrunite în mod 
expres condiţiile prev. de art. 466 Cod procedură penală.  

Cererea de redeschiderea procesului penal poate fi formulată de o persoană care a fost 
judecată în lipsă și care nu a avut cunoștință de împrejurarea că împotriva sa se desfășoară un 
proces penal.  

Condiția pentru admisibilitatea în principiu a unei asemenea cereri este ca persoana 
respectivă să nu fi fost citată la proces și să nu fi avut posibilitatea de a lua cunoștință în orice 
alt mod oficial despre desfășurarea unei proceduri judiciare împotriva sa.  

Din actele dosarului, rezultă faptul că inculpatul a avut cunoștință de această 
împrejurare despre faptul că este cercetat pentru comiterea infracțiunilor mai sus menţionate.  

Inculpatul a avut cunoștință de existența unui proces penal, condamnatul avea 
obligația de a încunoștința organele judiciare despre orice schimbare a domiciliului încălcând 
această obligație, motiv pentru care, atât pe parcursul urmăririi penale, cât și în cursul 
cercetării judecătorești, inculpatul a fost citat în mod legal la adresa de domiciliu cunoscută, 
dar și prin afișare la sediul instanței conform dispoziţiilor Codului de procedură penală 
anterior. 

Totodată i-a fost comunicată și hotărârea de condamnare existând dovadă la dosarul 
cauzei în acest sens. 

Nu rezultă din actele dosarului că inculpatul a lipsit în mod justificat de la judecarea 
cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa.  

În actul de sesizare al instanţei, rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria, s-a 
reţinut că, după începerea urmăririi penale, acesta a părăsit localitatea de domiciliu, motiv 
pentru care la dosarul cauzei au fost depuse adresele de răspuns de la diferite instituţii şi 
actele de căutare de la domiciliu întocmite de către organele de poliţie. 

Cu toate acestea inculpatul s-a sustras, atât de la urmărire penală, cât şi de la judecată.  
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De asemenea, I.C., în calitate de inculpat, a beneficiat de asistenţă juridică din oficiu 
dispusă de instanţă, apărătorul exercitând toate apărările pentru inculpat. 

Lipsa de la judecată a inculpatului I.C., legal citat la adresa de domiciliu aşa cu rezultă 
din evidenţele SCLEP şi sustragerea acestuia de la procesul penal prin părăsirea localităţii de 
domiciliu, tocmai pentru a nu mai putea fi găsit şi tras la răspundere penală pentru o faptă 
gravă, nu conferă condamnatului calitatea de persoana condamnată judecată în lipsă, neputând 
fi invocată propria culpă procesuală pentru a beneficia de incidenţa dispoziţiilor art. 466 şi 
următoarele Cod procedură penală privind redeschiderea procesului penal. 

Toate aceste aspecte au condus la concluzia că cererea este inadmisibilă în principiu, 
astfel că, în conformitate cu dispoziţiile art. 469 alin. 4 raportat la art. 469 alin. 1 lit. a teza a 
II-a Cod procedură penală, instanța a respins cererea. 

În termenul legal, inculpatul a apelat sentinţa penală solicitând redeschiderea 
procesului penal, întrucât a fost condamnat în lipsă prin sentinţa penală nr. 118/2013, acesta 
fiind în Germania, arestat preventiv. 

Inculpatul a fost asistat de avocat din oficiu, nu a solicitat să dea declaraţii. 
Curtea a analizat sentinţa penală apelată în conformitate cu aspectele invocate, raportat 

la dispoziţiile art. 417 Cod procedură penală în referire la dispoziţiile art. 469 Cod procedură 
penală, reţinând: 

Prin Sentinţa penală nr. 118 din 05.03.2013 pronunţată de Judecătoria Bârlad în 
dosarul nr. 4918/189/2012, definitivă la data de 26.03.2013, inculpatul I.C. a fost condamnat 
la 3 ani închisoare. 

S-a revocat beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an 
închisoare aplicată prin S.P. nr. 413/2009 a Judecătorie Bârlad, definitivă la 14.07.2009, 
inculpatul urmând să execute această pedeapsă alături de cea aplicată prin prezenta hotărâre, 
în total: 4 ani închisoare.  

În baza acestei sentinţe a fost emis de Judecătoria Bârlad mandatul nr. 161/26.03.2013 
emis de Judecătoria Bârlad de executare a pedepsei de 4 ani închisoare.  

Inculpatul s-a sustras de la executare, motiv pentru care Judecătoria Bârlad a emis 
mandat european de arestare la data de 12.09.2014 în baza Sentinţei penale nr. 
118/05.03.2013 pronunţată de Judecătoria Bârlad privind executarea pedepsei de 4 ani 
închisoare. 

În vederea extrădării, inculpatul a fost arestat la data de 12.09.2014 pe teritoriul 
Spaniei, şi predat autorităţilor române şi încarcerat în reţeaua de penitenciare din România. 

Cererea de redeschidere a procesului penal a fost formulată în termen, hotărârea 
judecătorească fiindu-i comunicată la data de 01.10.2014. 

Din actele dosarului de fond a rezultat clar că inculpatului i s-a emis mandat de 
arestare provizorie pe teritoriul Germaniei (Procuratura Saarbrucken) la data de 01.10.2012, 
fiind arestat efectiv la 18.01.2013 până la 15.03.2014. 

De asemenea, din dosarul nr. 4918/12 (MEA) al Judecătoriei Bârlad s-a reţinut că la 
data de 05.03.2013 (data pronunţării sentinţei penale nr. 118/2013) se afla în Spania în stare 
de arest din data de 14.12.2012. 

Din actele dosarului de extrădare rezultă că, după începerea urmării penale în cauza 
din România şi pentru care condamnatul a formulat în prezenta cerere de redeschidere a 
procesului în care a fost judecat în lipsă, inculpatul a fugit în Spania, apoi, s-a sustras de la 
urmărire şi judecată, nefurnizând autorităţilor noua sa adresă, respectiv faptul schimbării 
domiciliului, perioadă în care şi-a continuat activitatea infracţională sustrăgând bunuri pe 
teritoriul Germaniei. 

Condamnatul I.C. a formulat o cerere de redeschidere a procesului penal conform art. 
466 și urm. C.proc.pen., motivat de faptul că, acesta nu avut cunoștință despre existența 
procesului penal desfășurat împotriva sa, proces penal care s-a finalizat printr-o hotărâre de 
condamnare la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare. 
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Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces 
şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă 
de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa.  

Condamnatul a formulat cererea cu respectarea termenului legal la data de 17.10.2014, 
sentinţa penală fiindu-i comunicată după aducerea în ţară la data de 01.10.2014, aspect care 
rezultă din cuprinsul actelor dosarului.  

Art. 466 alin. 2 Cod procedură penală, defineşte în mod expres noțiunea de persoană 
care a fost judecată în lipsă.  

Analizând cererea inculpatului raportat la înscrisurile anterior expuse, pe care şi 
instanţa care a pronunţat sentinţa apelată le-a avut la cunoştinţă, Curtea a reţinut că persoana 
condamnată se află în situaţiile prevăzute la art. 466 alin. 2, respectiv, a lipsit în mod justificat 
(fiind arestat) şi nu a putut încunoştinţa instanţa. 

Curtea nu a putut reţine motivarea instanţei de fond că „lipsa de la judecată a 
inculpatului I.C., legal citat la adresa de domiciliu aşa cum rezultă din evidenţele SCLEP şi 
sustragerea acestuia de la procesul penal prin părăsirea localităţii de domiciliu, tocmai pentru 
a nu mai putea fi găsit şi tras la răspundere penală pentru o faptă gravă, nu conferă 
condamnatului calitatea de persoană condamnată judecată în lipsă, neputând fi invocată 
propria culpă procesuală pentru a beneficia de incidenţa dispoziţiilor art. 466 şi următoarele 
Cod procedură penală privind redeschiderea procesului penal.” 

Pe cale de consecinţă, constatând întemeiate criticile apelantului inculpat I.C., în 
conformitate cu dispoziţiile art. 421 pct. 2 lit. a C.proc.pen., a fost admis apelul inculpatului şi 
desfiinţată integral sentinţa penală apelată. 

În rejudecare, constatând îndeplinite atât condiţiile de admisibilitate, cât şi de fond, a 
fost admisă cererea de redeschidere a procesului penal formulată de inculpatul I.C. (în baza 
art. 469 alin. 3 Cod procedură penală) şi a fost desfiinţată de drept sentinţa penală nr. 
118/2013 a Judecătoriei Bârlad (prin care a fost condamnat inculpatul I.C. la 3 ani închisoare), 
a fost anulat mandatul de executare emis în baza acesteia şi s-a dispus punerea în libertate a 
inculpatului. 

Având în vedere dispoziţiile art. 470 Cod procedură penală, a fost înaintată spre 
rejudecare cauza la Judecătoria Bârlad. 

Având în vedere dispoziţiile art. 469 alin 9 Cod procedură penală şi constatând 
îndeplinite condiţiile şi cerinţele prevăzute de art. 202 alin. 1., alin. 4 lit. b Cod procedură 
penală, s-a dispus faţă de inculpatul I.C. măsura preventivă a controlului judiciar în baza art. 
214, 215 şi următoarele Cod procedură penală. 

6. Drept penal. Parte generală. Legea penală nouă reţinută ca lege mai favorabilă. 
Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 91 C.pen. 
Nelegala suspendare a executării pedepsei accesorii 

Decizia penală nr. 228/13.03.2015 

Prin sentinţa penală nr. 3063/29.10.2014, Judecătoria Iaşi, în aplicarea art. 5 alin. 1 
Cod penal, a condamnat pe inculpata H.S., cu aplicarea prevederilor art. 396 alin. 10 Cod 
procedură penală, la pedeapsa de un an şi două luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de 
conducere pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea 
deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării probelor 
biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0, 80 g/l alcool pur în sânge, prevăzută de art. 
336 alin. 1 Cod penal. 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 alin. 2 Cod penal, a aplicat inculpatei H.S. pedeapsa 
complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, i 
(dreptul de a conduce autovehicule) Cod penal, pe o perioadă de un an. 
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În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. 1 Cod penal, a aplicat inculpatei H.S. pedeapsa 
accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, i (dreptul de 
a conduce autovehicule) Cod penal. 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 Cod penal a dispus suspendarea sub supraveghere a 
executării pedepsei de un an închisoare aplicate inculpatei, pe durata unui termen de 
supraveghere de 2 ani şi 6 luni, pe durata căruia, potrivit art. 93 alin. 1 şi alin. 2 lit. b, aceasta 
trebuind să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, 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; 
- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune. 
Potrivit art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, până cel 

mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea duratei acestuia, inculpata va presta o muncă 
neremunerată în folosul comunităţii, cu durata de 90 de zile, maxim 3 ore pe zi, în cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi – Cantina de ajutor social sau în cadrul Direcţiei de 
Administrare a Patrimoniului Public şi Privat Iaşi – Stadionul ”Emil Alexandrescu” Iaşi, la 
alegerea consilierului de probaţiune. 

A atras atenţia inculpatei că în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului 
de supraveghere sau al nerespectării măsurilor de supraveghere s-a dispus revocarea 
suspendării executării pedepsei. 

A suspendat executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatei pe durata suspendării 
sub supraveghere a executării pedepsei principale. 

În temeiul dispoziţiilor art. 274 alin. 1 Cod procedură penală a obligat pe inculpata 
H.S. să achite statului, cu titlul de cheltuieli judiciare, suma de 700 de lei. 

Pentru a se pronunţa astfel, Judecătoria Iaşi a reţinut următoarea situaţie de fapt şi de 
drept:  

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi din data de 19.05.2014, 
întocmit în dosarul de urmărire penală nr. 3211/P/2012, s-a dispus trimiterea în judecată a 
inculpatei H.S., pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. 1 Cod penal, cu 
aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. 

În sarcina inculpatei s-au reţinut, în esenţă, următoarele:  
La data de 3.02.2011, ora 21, 25, inculpata a condus autoturismul Renault pe str. 

Cetăţuia din mun. Iaşi, iar la momentul prelevării probelor biologice a reieşit că avea o 
îmbibaţie alcoolică de 1, 80 g/l. 

Această situaţie de fapt a fost reţinută în baza următoarelor mijloace de probă: 
procesul-verbal de sesizare din oficiu, planşa fotografică, adresa I.P.J. Serviciul Cabinet din 
care rezultă că producerea accidentului rutier a fost sesizată la 112 de către D.C., rezultatul 
etilotestului, buletinul de analiză toxicologică  a alcoolemiei nr. 196-7/A, buletinul de 
examinare clinică, procesul-verbal de prelevare a probelor biologice, raportul de expertiză 
medico-legală nr 214/R/9.07.2013 privind calculul retroactiv al alcoolemiei, declaraţiile 
martorului C.M., declaraţiile inculpatei. 

La termenul de judecată din data de 30.09.2014 instanţa a procedat la audierea 
inculpatei H.S., aceasta arătând, cu asistarea apărătorului său ales, că înţelege să solicite 
aplicarea în privinţa sa a procedurii reglementate de art. 374 alin. 4 şi 375 din Codul de 
procedură penală, declarând că cunoaşte şi recunoaşte, fără rezerve, fapta pentru care a fost 
trimisă în judecată, că îşi însuşeşte probatoriul administrat în cursul urmăririi penale şi că nu 
solicită administrarea altor mijloace de probă, cu excepţia eventualelor înscrisuri. Instanţa, 
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apreciind probatoriul administrat în faza de urmărire penală, raportat la poziţia procesuală a 
inculpatei, a admis solicitarea acesteia, dând cuvântul asupra concluziilor pe fondul cauzei. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut ca fiind dovedită următoarea 
situaţie de fapt: 

La data de 3.02.2011, în cursul serii, inculpata H.S. a consumat băuturi alcoolice, 
potrivit propriilor declaraţii 1000 ml de bere alcoolizată şi 50 g vodcă, la volanul 
autoturismului Renault, oprit la baza pasarelei Bucium, deplasându-se apoi cu acesta pe 
drumurile publice din mun. Iaşi. Pe str. Cetăţuia, în dreptul Mănăstirii Frumoasa, în condiţiile 
în care carosabilul era acoperit cu gheaţă, inculpata a pierdut controlul direcţiei de mers, 
autoturismul intrând în coliziune cu un pom aflat pe spaţiul verde de pe partea dreaptă a 
drumului. Inculpata a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi, întrucât 
acuza dureri în zona pieptului, acolo fiind testată cu alcoolscopul, rezultând o concentraţie de 
0, 79 mg/l alcool pur în aerul expirat. 

Potrivit buletinului de analiză toxicologică a alcoolemiei inculpata avea la data de 
3.02.2011, ora 22, 40, o alcoolemie de 1, 80 g/l, iar la ora 23, 40 o alcoolemie de 1, 60 g/l 
alcool pur în sânge. 

Această situaţie de fapt a fost reţinută în baza mijloacelor de probă administrate în 
cursul urmăririi penale, enumerate anterior, coroborate cu poziţia procesuală adoptată de 
inculpată în cursul judecăţii, pe care instanţa o apreciază ca fiind sinceră şi susţinută de 
ansamblul probatoriului.  

În drept, fapta inculpatei, astfel cum a fost descrisă mai sus, întrunea la data comiterii 
acesteia elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0, 80 g/l, 
prevăzută de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002. 

Instanţa a reţinut ca lege penală mai favorabilă, potrivit art. 5 alin. 1 Cod penal, 
dispoziţiile penale intrate în vigoare la data de 1 februarie 2014, întrucât  în noua 
reglementare, deşi limitele pedepsei închisorii au rămas neschimbate, pedeapsa amenzii este 
prevăzută alternativ cu cea a închisorii. Prin urmare, a reţinut că fapta dedusă judecăţii 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de 
către o persoană care, la momentul prelevării probelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de 
peste 0, 80 g/l alcool pur în sânge, prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal. 

La alegerea naturii pedepsei, instanţa a avut în vedere, în primul rând, valoarea 
alcoolemiei şi pericolul concret în care acţiunile inculpatei au pus siguranţa celorlalţi 
participanţi la trafic, prin urmare s-a orientat către pedeapsa închisorii.  

În stabilirea cuantumului acesteia, instanţa a avut în vedere gradul de pericol social 
concret al faptei, concentraţia foarte ridicată de alcool în sânge, împrejurările comiterii faptei, 
ţinând de traseul pe care inculpata a condus maşina, artere circulate din mun. Iaşi, pe timp de 
noapte şi în condiţii de carosabil alunecos, de faptul că starea de ebrietate a cauzat pierderea 
direcţiei şi impactul cu un copac, doar întâmplarea făcând să nu fie rănite alte persoane, 
pietoni sau şoferi, dar şi circumstanţele personale ale inculpatei, actele depuse în 
circumstanţiere, lipsa antecedentelor penale şi atitudinea sinceră adoptată în cursul procesului, 
astfel încât a stabilit o pedeapsă situată peste minimul special redus cu o treime.  

Faţă de valoarea ridicată a alcoolemiei, de împrejurarea că inculpata a cumpărat 
băuturile alcoolice ştiind că urma să conducă şi le-a consumat chiar în maşină, continuând 
apoi deplasarea, de urmările grave pe care le-ar fi putut avea continuarea deplasării sale în 
starea foarte avansată de ebrietate în care se afla, instanţa a apreciat că se impune aplicarea 
efectivă a pedepsei. 

Faţă de valoarea alcoolemiei, raportat la gravitatea concretă a faptei deduse judecăţii, 
la faptul că starea de ebrietate era atât de avansată încât nu i-a permis să păstreze controlul 
autovehiculului, precum şi la pericolul pe care aceasta l-a creat pentru siguranţa participanţilor 
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la trafic, instanţa a apreciat că se impune şi aplicarea pedepselor complementare şi accesorii. 
Astfel, în temeiul dispoziţiilor art. 67 alin. 2 Cod penal, instanţa i-a aplicat inculpatului 
pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, 
b, i (dreptul de a conduce autovehicule) Cod penal, pe o perioadă de un an, iar în temeiul 
dispoziţiilor art. 66 alin. 1 Cod penal, i-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii 
exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, i (dreptul de a conduce 
autovehicule) Cod penal. 

În privinţa modalităţii de executare a pedepsei, instanţa a avut în vedere poziţia 
procesuală adoptată în cursul judecăţii, lipsa antecedentelor penale şi a altor sancţiuni 
contravenţionale în cazierul rutier, precum şi disponibilitatea inculpatei de a presta muncă 
neremunerată în folosul comunităţii, astfel încât, în temeiul dispoziţiilor art. 91 Cod penal a 
dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei, pe durata unui 
termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, pe durata căruia, potrivit art. 93 alin. 1, aceasta 
trebuind să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de 
Probaţiune Iaşi, 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; să frecventeze un 
program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune. Totodată, instanţa a 
suspendat şi executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatei pe durata suspendării sub 
supraveghere a executării pedepsei principale, în baza principiului conform căruia accesoriul 
trebuie să urmeze soarta principalului, precum şi dispoziţiile Codului penal privind data 
începerii executării pedepselor complementare şi a celor accesorii, din care rezultă că acestea 
s-ar executa simultan, în paralel, ele având oricum acelaşi conţinut. 

Potrivit art. 93 alin. 3 Cod penal instanţa a stabilit ca, pe parcursul termenului de 
supraveghere, până cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea duratei acestuia, inculpata 
H.S. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, cu durata de 90 de zile, maxim 
3 ore pe zi, în cadrul în cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi – Cantina de ajutor 
social sau în cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat Iaşi – Stadionul 
”Emil Alexandrescu” Iaşi, la alegerea consilierului de probaţiune. 

Instanţa i-a atras atenţia inculpatei că în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul 
termenului de supraveghere sau al nerespectării măsurilor de supraveghere s-a dispus 
revocarea suspendării executării pedepsei. 

În temeiul dispoziţiilor art. 274 alin. 1 Cod procedură penală instanţa a obligat 
inculpata să achite statului, cu titlul de cheltuieli judiciare, suma de 700 de lei.” 

În termenul legal, procurorul a apelat sentinţa penală mai sus-menţionată, criticând-o 
sub aspectul legalităţii, invocând faptul că instanţa de fond, greşit, a dispus suspendarea 
executării pedepsei accesorii pe perioada suspendării sub supraveghere a executării pedepsei 
principale. 

Inculpata-intimată a fost legal citată şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a da 
declaraţii. 

Curtea a analizat legalitatea şi temeinicia sentinţei penale apelate prin prisma criticilor 
formulate, în baza dispoziţiilor art. 417 Cod procedură penală, reţinând: 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi din data de 19.05.2014, 
întocmit în dosarul de urmărire penală nr. 3211/P/2012, s-a dispus trimiterea în judecată a 
inculpatei H.S., pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. 1 Cod penal, cu 
aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. 

În sarcina inculpatei s-au reţinut, în esenţă, următoarele:  
La data de 3.02.2011, ora 21, 25, inculpata a condus autoturismul Renault pe str. 

Cetăţuia din mun. Iaşi, iar la momentul prelevării probelor biologice a reieşit că avea o 
îmbibaţie alcoolică de 1, 80 g/l. 
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Instanţa de fond a reţinut, în drept, că la data de 3.02.2011, în cursul serii, inculpata 
H.S. a consumat băuturi alcoolice, potrivit propriilor declaraţii 1000 ml de bere alcoolizată şi 
50 g vodcă, la volanul autoturismului Renault, oprit la baza pasarelei Bucium, deplasându-se 
apoi cu acesta pe drumurile publice din mun. Iaşi. Pe str. Cetăţuia, în dreptul Mănăstirii 
Frumoasa, în condiţiile în care carosabilul era acoperit cu gheaţă, inculpata a pierdut controlul 
direcţiei de mers, autoturismul intrând în coliziune cu un pom aflat pe spaţiul verde de pe 
partea dreaptă a drumului. Inculpata a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgenţe Sf. 
Spiridon Iaşi, întrucât acuza dureri în zona pieptului, acolo fiind testată cu alcoolscopul, 
rezultând o concentraţie de 0, 79 mg/l alcool pur în aerul expirat. 

Sub aspectul aplicării legii mai favorabile, corect s-a reţinut ca lege penală mai 
favorabilă, potrivit art. 5 alin. 1 Noul Cod penal, întrucât  în noua reglementare, deşi limitele 
pedepsei închisorii au rămas neschimbate, pedeapsa amenzii este prevăzută alternativ cu cea a 
închisorii şi a reţinut că fapta dedusă judecăţii întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care legea prevede 
obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul 
prelevării probelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0, 80 g/l alcool pur în sânge, 
prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal. 

În privinţa modalităţii de executare a pedepsei, instanţa a avut în vedere poziţia 
procesuală adoptată în cursul judecăţii, lipsa antecedentelor penale şi a altor sancţiuni 
contravenţionale în cazierul rutier, precum şi disponibilitatea inculpatei de a presta muncă 
neremunerată în folosul comunităţii, astfel încât, în temeiul dispoziţiilor art. 91 Cod penal va 
dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei, pe durata 
unui termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, pe durata căruia, potrivit art. 93 alin. 1 Cod 
penal, aceasta va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la 
Serviciul de Probaţiune Iaşi, 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; să 
frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune. Totodată, 
instanţa a suspendat şi executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatei pe durata suspendării 
sub supraveghere a executării pedepsei principale, în baza principiului conform căruia 
accesoriul trebuie să urmeze soarta principalului, precum şi dispoziţiile Codului penal privind 
data începerii executării pedepselor complementare şi a celor accesorii, din care rezultă că 
acestea s-ar executa simultan, în paralel, ele având oricum acelaşi conţinut. 

Instanţa de control judiciar constată că dispoziţiile art. 65 alin. 3 cod penal prevăd că 
„pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi se execută din momentul rămânerii 
definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a 
fost executată sau considerată ca executată”, astfel încât instanţa de fond, în mod nelegal, a 
dispus suspendarea executării pedepsei accesorii (această prevedere era impusă de dispoziţiile 
art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, iar instanţa a identificat ca lege penală mai favorabilă 
dispoziţiile Noului Cod penal). 

Curtea a analizat sentinţa penală apelată, din oficiu, şi nu a constatat alte vicii decât 
cele expuse, pentru a fi desfiinţată, astfel încât: 

În baza dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, a fost admis apelul 
procurorului şi desfiinţată, în parte, sentinţa penală apelată. 

În rejudecare, se va dispune înlăturarea dispoziţiilor privind suspendarea executării 
pedepsei accesorii aplicate inculpatei pe durata suspendării sub supraveghere a executării 
pedepsei principale. 

7. Drept penal. Parte specială. Distincţie între infracţiunea de delapidare şi 
infracţiunea de abuz de încredere 
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Decizia penală nr. 231/13.03.2015 

Prin sentința penală nr. 1626 din 12.06.2014, pronunțată de Judecătoria Iași, în baza 
Deciziei nr. 265 din 06.05.2014 a Curţii Constituţionale şi art. 5 noul Cod penal, a condamnat 
pe inculpatul N.M.-C., fără antecedente penale, la pedeapsa de 1an închisoare pentru 
săvârșirea infracţiunii de „delapidare”, prev. şi ped. de art. 215 ind. 1 alin. 1 Cod Penal, cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968. 

În baza disp. art. 81 Cod penal anterior a dispus suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei închisorii. 

În baza disp.art. 82 Cod penal anterior a stabilit termen de încercare de 3 ani. 
I-a atras atenţia inculpatului N.M.-C. asupra disp. art. 83 Cod penal anterior. 
A fost aplicată pedeapsa accesorie, fiindu-i interzise inculpatului N.M.-C. pe durata şi 

în condiţiile art. 71 Cod penal anterior drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II Cod 
Penal. 

În baza disp.art. 71 alin. 5 Cod penal anterior pe durata suspendării condiţionate a 
executării pedepsei închisorii s-a suspendat şi executarea pedepselor accesorii.  

În baza disp. art. 14, 15 şi 346 cod procedură penală anterior a fost admisă acţiunea 
civilă formulată de SC „T.C.” SRL şi obligat inculpatul N.M.-C. să achite părţii civile SC 
„T.C.” SRL - Iaşi suma de 32.439, 00 lei reprezentând prejudiciu cauzat prin săvârșirea 
infracţiunii. 

În baza disp. art. 189 alin. 1 şi art. 191 alin. 1 cod procedură penală anterior obligă 
inculpatul N.M.-C. să achite suma de 353 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. 

În baza disp. art. 189 alin. 2 Cod Procedură Penală Anterior suma de 200 lei 
reprezentând onorariu apărător oficiu (delegaţia cu nr. 6651/2012 emisă de Baroul Iaşi) va fi 
avansată din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.  

Pentru a dispune în sensul celor de mai sus, prima instanță a reținut următoarea situație 
de fapt și de drept: 

”Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Iaşi din dosarul penal nr. 
3322/P/2012 din data de 2.02.2014 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi 
trimiterea în judecată a inculpatului N.M.-C. pentru săvîrşirea infracţiunii de „delapidare”, 
prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, reţinîndu-se 
în sarcina inculpatul aceea că în intervalul 01.09.2008-05.09.2008, în calitate de agent de 
vînzări în cadrul SC „T.C.” SRL-Iaşi şi-a însuşit contravaloarea produselor vîndute către 
clienţii societăţii, precum şi o parte din aceste produse, cauzînd un prejudiciu în valoare de 
32.439, 36 lei. 

Pentru soluţionarea cauzei instanţa a făcut aplicarea pînă la data de 01.02.2014 a art. 
313 - art. 342 C.proc.pen. anterior privind procedura desfăşurării judecării cauzei, iar începînd 
cu data de 01.02.2014, deoarece a intrat în vigoare un Nou Cod penal şi un Nou Cod de 
Procedură Penală au fost aplicate disp. art. 371 - art. 390 Noul Cod Procedură Penală  privind 
procedura desfăşurării judecării cauzei, precum şi a disp. art. 6 din CEDO ce reglementează 
dreptul la un proces echitabil, ratificată de România în data de 20.06.1994, prin Legea nr. 
30/1994(publicată în M.Of.135/31.05.1994).Partea civilă SC „T.C.” SRL-Iaşi s-a  constituit 
parte civilă cu suma de 32.439, 00 lei(fila 17 dosar cercetare judecătorească), sumă 
reprezentând dauna provocată prin însuşirea cantităţii de marfă ce i-a fost încredinţată 
inculpatului N.M.-C.. La data de 07.06.2012 instanţa a audiat inculpatul N.M.-C., iar acesta a 
declarat că fost angajat la SC „T.C.” SRL-Iaşi din data de 07.01.2008 şi pînă la data de 
05.08.2012, ca agent de vînzări, produsele pe care le distribuia erau reprezentate de şosete 
bărbăteşti normale şi pentru sport şi ciorapi, pleca în fiecare luni dimineaţa cu maşina 
încărcată, ajungea la furnizor, distribuia marfa, dădea factură şi se încasau facturile anterioare. 
Pe perioada celor opt luni a fost plătit cu suma de 500-700 lei lunar, dar trebuia să fie plătit cu 
1000 lei lunar, ”iar din suma de bani reţinută în actul de sesizare recunoaşte că şi-a însuşit-o, 
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dar doar pentru diferenţa pînă la 1000 lei lunar pentru lunile lucrate”. În continuarea 
declaraţiei inculpatul N.M.-C. arată modalitatea defectuoasă în care a decurs relaţia cu SC 
„T.C.” SRL, modul în care i se trimitea marfă, modul în care plăteau diverse societăţi marfa 
achiziţionată, precum şi faptul că atunci cînd a încetat relaţii de muncă cu SC „T.C.” SRL a 
comunicat acest lucru administratorului societăţii, care i-a comunicat să depună banii colectaţi 
din încasări în bancă, lucru pe care inculpatul l-a făcut, depunînd banii la Banc Post Buzău, iar 
restul mărfii l-a trimis în Iaşi. A depus la Banc Post din suma de 6000 lei, doar 3000 lei, 
deoarece a comunicat patronului că i se cuvin 3000 lei, aspect cu care administratorul a fost 
de acord. Apreciază că „suma reţinută în rechizitoriu este prea mare şi i se pare normal să fie 
plătit pentru munca pe care a prestat-o şi pentru înţelegerea pe care a avut-o cu 
administratorul”. Tot la termenul de judecată din data de 07.06.2012 inculpatul N.M.-C. a 
solicitat ca probatoriu audierea martorului B.O. (martor care acea cunoştinţă că marfa a ajuns 
în Iaşi atunci cînd inculpatul a încheiat relaţii contractuale cu Sc „T.C.” SRL-Iaşi), acte în 
circumstanţiere şi efectuarea unei expertize contabile pentru evaluarea corecta a cuantumului 
prejudiciului, probe admise de către instanţă. Obiectivele expertizei contabile au fost depuse 
la fila 55 dosar cercetare judecătorească şi înainte de a fi înaintate expertului puse în discuţia 
părţilor. 

Din probatoriul administrat în cursul procesului penal, constînd în: plîngerea formulată 
de SC „T.C.” SRL-Iaşi, declaraţia reprezentantului legal al SC „T.C.” SRL-Iaşi, acte depuse 
de reprezentantul SC „T.C.” SRL, contract individual de muncă, fişa postului, notă de 
constatare, avize de însoţire ale mărfii, facturi fiscale, chitanţe privind situaţia gestiunii 
inculpatului, adrese către clienţii societăţii în vederea stabilirii debitelor, jurnale vînzări, 
situaţia vînzărilor conform facturilor în perioada iunie 2008 - octombrie 2008 de către agenţii 
de vînzări, extras cont bancar, borderou predare - primire documente cu regim special, 
declaraţii inculpat N.M.-C., raport de expertiză contabilă judiciară, instanţa a reţinut aceea că 
T.D. (parte vătămată), la data de 09.12.2008 are calitatea de administrator şi asociat la SC 
„T.C.” SRL Iaşi; activitatea principală constă în producerea de ciorapi, şosete şi ciorapi 
pantalon.  

Inculpatul N.M.-C.C. a fost angajat la SC „T.C.” SE în calitate de agent de vânzări, 
durata contractului fiind determinată de 6 luni pe perioada cuprinsă între data de 15.08.2008 şi 
data de 15.02.2009, conform „contractului individual de muncă" înregistrat la Inspectoratul 
Teritorial de muncă Iaşi. 

In acest sens s-a întocmit şi o fişă a postului unde sunt precizate, pe aliniate, funcţia, 
condiţiile de studii, relaţii organizatorice, activităţi comerciale, sarcini şi îndatoriri specifice, 
atribuţiile postului, responsabilităţi  ale postului, cerinţele specifice postului (specificaţii), 
documentul fiind semnat numai de către angajator, respectiv administratorul societăţii. La 
data de 01.09.2008, conform avizului de însoţire a mărfii numărul 329, N.M.-C. a preluat 
mărfuri în valoare totală de 27.259,30 lei. La data de 04.09.2008, fiind în ţară, N.M.-C. a 
solicitat telefonic, anumite sortimente de mărfuri (produse solicitate de potenţialii clienţi, pe 
care nu le avea în stoc, în gestiune). În acest sens, de comun acord s-a stabilit locaţia de unde 
va fi  preluată marfa (Bucureşti), întocmindu-se avizul de însoţire a mărfii numărul 344 din 
04.09.2008 cu mărfuri în valoare de 19.085, 00 lei. Astfel, valoarea totală a 
produselor/mărfurilor livrate către N.M.-C. în data de 01.09.2008 şi 04.09.2008 a fost în sumă 
de 46.344,30 lei. 

A doua zi, respectiv 05.09.2008, partea vătămată a contactat telefonic pe  N.M.-C. 
pentru a se asigura dacă a primit sau nu marfa solicitată şi  totodată de a-l întreba ce sumă de 
bani a încasat la cel moment, având în vedere că urma a fi introdusă la plată o filă cec, pe care 
urma să o onoreze. Inculpatul N.M.-C. i-a transmis că a livrat/vândut mărfuri în valoare de 
aproximativ 6.000,00 lei, iar cu privire la mărfurile din data de 04.09.2008 acestea nu au ajuns 
la destinaţie(nu le-a primit) comunicându-i administratorului societăţii că nu se mai prezintă 
la  serviciu. 
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Ca atare, partea vătămată T.D. la data de 08.09.2008 a întocmit o notă de constatare cu 
privire la „modul de gestionare a mărfurilor încredinţate spre  vânzare agentului de vânzări 
N.M.-C.", unde a constatat următoarele : 

- Mărfuri livrate conform avizelor de însoţire a mărfii din data de 01.09.2008 şi  
04.09.2008 în valoare totală de 46.344, 30 lei; 

- Valoarea mărfurilor vândute, conform facturilor fiscale prezentate în sumă  totală de 
15.634, 00 lei; 

- Suma depusă de  N.M.-C. la bancă, conform extrasului de  cont, în valoare de 6.520, 
00 lei; 

- Marfa returnată (nevândută) în data de 05.09.2008, în valoare de 4.661, 90 lei;  
- Valoarea totală a mărfurilor, pe care N.M.-C. nu a întocmit documente financiar 

contabile (facturi, chitanţe), în sumă de 24.190, 30 lei; 
- Valoarea mărfurilor vândute şi încasate a căror valoare nu a fost predată societăţii, în 

sumă de 9.114, 00 lei;  
- Valoarea totală a prejudiciului creat societăţii de către  N.M.-C. fiind în sumă de 

32.439, 36 lei.  
Pentru o apreciere corectă a prejudiciului inculpatul a solicitat efectuarea unei 

expertize contabile judiciare, admisă de instanţă în virtutea respectării dreptului la apărare şi 
în considerarea respectării art. 100 alin. 2 Cod procedură penală (în cursul judecăţii instanţa 
administrează probe la cererea părţilor (…) atunci cînd consideră necesar pentru formarea 
convingerii sale). Concluziile acestei expertize contabile care se regăsesc la dosarul de  
cercetare judecătorească, şi constînd în  mai multe aprecieri de natură a divaga atenţia de la 
realitatea faptică a dosarului (de ex:lipsa unui contract de muncă pentru inculpat pe perioada 
07.01.2008-05.08.2008, stabilirea mărfii r ămasă nevîndută cantitativ şi pe categorii de 
produse) nu au fost de natură a convinge instanţa. Actele depuse de reprezentantul părţii civile 
SC „T.C.” SRL Iaşi constînd în  contract individual de muncă, fişa postului, notă de 
constatare, avize de însoţire ale mărfii, facturi fiscale, chitanţe privind situaţia gestiunii 
inculpatului, adrese către clienţii societăţii în vederea stabilirii debitelor, jurnale vînzări, 
situaţia vînzărilor conform facturilor în perioada iunie 2008 - octombrie 2008 de către agenţii 
de vînzări, extras cont bancar, borderou predare-primire documente cu regim special(instanţa 
arată aceea că reprezentantul părţii civile  a formulat plîngere penală pentru fapta realizată în 
perioada 01.09-04.09.2008, perioadă pentru care există contract individual de muncă la 
dosarul de urmărire penală, contract încheiat pe perioadă determinată (15.08.2008-
15.02.2009), iar una dintre solicitările inculpatului în cadrul expertizei contabile a vizat 
perioada 01.2008-08.2008, perioadă care nu are relevanţă pentru activitatea supusă verificării 
legale, în schimb tot în cuprinsul expertizei contabile la obiectivul nr. 2 se răspunde de expert 
aceea că pentru perioada 01.09-05.09.2008 cuantumul sumelor de bani încasate de inculpatul 
N.M.-C. aferent acestei perioade sunt în total de 6.513, 85 lei) au avut putere probatorie mai 
mare comparativ cu raportul de expertiză contabilă solicitat de inculpat, prin apărător ales, 
putere probatorie determinată de realitatea emiterii acestora(depuse de SC „T.C.” SRL, 
societate care l-a angajat pe inculpat şi în numele căreia a acţionat inculpatul) şi dovada 
fiecărui act realizat de inculpat pentru SC „T.C.” SRL-Iaşi. 

Faţă de acestea, instanţa a constatat realizarea de către inculpatul N.M.-C. atît a laturii 
obiective (totalitatea condiţiile cerute de norma de incriminare privitoare la actul de conduită 
pentru existenţa infracţiunii - element material, urmare imediată, legătură de cauzalitate dintre 
element material şi urmare imediată), cît şi a laturii subiective a infracţiunii (totalitatea 
condiţiilor cerute de norma de incriminare cu privire la atitudinea conştiinţei şi voinţei 
infractorului faţă de faptă şi urmările acesteia, pentru caracterizarea faptei ca infracţiune), 
instanţa reţinând în sarcina acestuia, în drept, aceea că fapta inculpatului N.M.-C. în intervalul 
01.09.-05.09.2008, în calitate de agent de vînzări la SC „T.C.” SRL şi-a însuşit contravaloarea 
produselor vîndute către clienţii societăţii, precum şi o parte din aceste produse, cauzînd un 
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prejudiciu în sumă de 32.439 lei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 
„delapidare”, prev. şi ped. de art.215 alin. 1 Cod penal anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 
Cod penal anterior.  

La identificarea legii penale mai favorabile, lege ce are influenţă şi asupra determinării 
normei de incriminare (începînd cu data de 01.02.2014 a intrat în vigoare un nou Cod Penal şi 
un nou Cod de Procedură Penală) instanţa a ales incriminarea prevăzută în legea penală veche, 
deoarece pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea de „delapidare” în noul Cod Penal este 2-7 
ani închisoare şi interzicerea unor drepturi, comparativ cu legea penală veche unde pedeapsa 
este între 1-15 ani închisoare, la acestea adăugîndu-se şi regimul juridic al formei continuate a 
infracţiunii. 

Astfel, la stabilirea cuantumului pedepsei ce va fi aplicat inculpatului se va ţine cont 
de criteriile generale de individualizare indicate de art. 72 Cod penal anterior, şi anume: 
dispoziţiile părţii generale ale codului penal, limitele de pedeapsă prevăzute în partea specială 
a codului penal anterior, gradul de pericol social al faptei săvîrşite, persoana inculpatului, 
împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală. În virtutea acestor criterii 
instanţa va aplica inculpatului N.M.-C. o pedeapsă legală prevăzută în limitele textului de 
incriminare, pedeapsă ce se va executa în modalitatea suspendării condiţionate prevăzută de 
art. 81 Cod penal anterior. Instanţa a optat pentru această modalitate de executare avînd în 
vedere lipsa antecedentelor penale pentru inculpatul N.M.-C. şi aceea că nu a rezultat din 
instrumentarea dosarului o eventuală recidivă a inculpatului în realizarea unor alte acte 
infracţionale.  

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei instanţa s-a raportat la dispoziţiile legii civile 
aplicabile pe acest segment juridic, şi anume art. 1349  alin. 1 şi alin. 2 Noul Cod Civil ce 
reglementează aceea că  orice persoană are îndatorirea de a repara integral toate prejudiciile 
cauzate altuia prin încălcarea obligaţiile de a respecta regulile de conduită pe care legea le 
prevede şi să nu aducă atingere prin acţiunile sau inacţiunile sale drepturilor sau intereselor 
legitime ale altor persoane.  

Pentru acestea, instanţa a admis acţiunea civilă formulată de SC „T.C.” SRL-Iaşi 
(există faptă ilicit ă, există prejudiciu, există legătură de cauzalitate între prejudiciu şi fapta 
ilicit ă, există vinovăţie penală în sarcina autorului faptei ilicite) şi va obliga inculpatul N.M.-
C. să achite părţii civile SC „T.C.” SRL-Iaşi suma de 32.439, 00 lei reprezentând prejudiciu 
cauzat prin săvîrşirea infracţiunii (instanţa s-a raportat în stabilirea cuantumului prejudiciului 
la cele indicate de reprezentantul părţii civile în nota de constatare, şi anume:  

- Mărfuri livrate conform avizelor de însoţire a mărfii din data de 01.09.2008 şi  
04.09.2008 în valoare totală de 46.344, 30 lei; 

- Valoarea mărfurilor vândute, conform facturilor fiscale prezentate în sumă  totală de 
15.634, 00 lei; 

- Suma depusă de  N.M.-C. la bancă, conform extrasului de  cont, în valoare de 6.520, 
00 lei; 

- Marfa returnată (nevândută) în data de 05.09.2008, în valoare de 4.661, 90 lei;  
- Valoarea totală a mărfurilor, pe care N.M.-C. nu a întocmit documente financiar 

contabile (facturi, chitanţe), în sumă de 24.190, 30 lei; 
- Valoarea mărfurilor vândute şi încasate a căror valoare nu a fost predată societăţii, în 

sumă de 9.114, 00 lei;  
- Valoarea totală a prejudiciului creat societăţii de către  N.M.-C. fiind în sumă de 

32.439, 36 lei.  
A fost obligat inculpatul N.M.-C. la plata  diferenţei onorariului de expert şi la plata 

cheltuielilor judiciare avansate de stat.” 
 
În termen legal, împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul N.M.-C. criticând-

o pentru nelegalitate și netemeinicie. 
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Apelul inculpatului vizează nelegalitatea şi netemeinicia sentinței de fond, sub 
următoarele aspecte: 

- nu s-a dat curs solicitării de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de 
delapidare care raportat la art. 295 din noul cod penal presupune un subiect calificat, 
funcţionarul public, in infracţiunea de abuz de încredere raportat la art. 238 din noul cod penal 

Este greșită schimbarea încadrării in art. 308 "infracţiuni de serviciu sau de corupţie 
comise de alte persoane" motivat de faptul ca art. 175 alin. 2 nu are in vedere orice persoană 
ci acea persoana care are un serviciu de interese public (exemplu factorul poștal) pentru care a 
fost investita de autorităţile publice sau este supusa controlului ori supravegherii acestora; 
textul de lege in sine are in vedere situaţiile generate de descentralizarea autorității publice in 
structuri care rămân de interes public. 

Partea civilă este un operator privat și, din punctul de vedere al inculpatului, nu intră 
sub incidenţa dispoziţiilor art. 175 alin. 2 cod penal. 

Spre deosebire de vechea reglementare dispoziţiile art. 175 au devenit mult mai 
precise si nu ne mai putem raportat la acel funcţionar de fapt, simplul gestionar. 

Acesta este si motivul pentru care delapidarea nu mai este o infracţiune de patrimoniu, 
ci una de serviciu. 

Operatorii privaţi rămân in egala măsura protejaţi sub egida art.238 ce incriminează 
abuzul de încredere. 

- Nu s-a interpretat corect raportul de expertiza contabila care din punctul nostru de 
vedere era proba centrala a întregului dosar si care făcea dovada ca partea civila nu avea un 
mod de a tine contabilitatea riguros încălcând dispoziţiile legale in materie. 

Astfel, s-a dovedit că inculpatului nu i s-a făcut un pontaj corespunzător și o fisa de 
lichidări pentru a stabili cu certitudine daca a fost plătit și pontat corespunzător. In scopul 
respectării principiului in dubio pro reo nu se poate afirma ca banii însușiți de inculpat nu 
reprezintă drepturi salariale cuvenite conform convenţiei părților. De asemenea, inculpatul a 
lucrat o bună parte și fără contract de muncă. In lipsa unui document sau posibilităţii audierii 
unui martor din perioada in care inculpatul a început sa lucreze nu se poate retine nici 
contrariul, si anume ca nu ar fi lucrat. 

Mai mult decât atât raportul releva valoric cuantumul lotului de marfa restituit. Din 
verificarea sumelor încasate ulterior si a lotului restituit nu rezulta producerea unei pagube. 
Şoferul de autocar audiat nu a putut confirma care a fost conţinutul pachetului predat 
inculpatului din 4-5 septembrie 2008 

- din punctul de vedere al inculpatului raportul nu susţine paguba pretinsa de partea 
civila. 

A solicitat admiterea apelului, prin ansamblu probatoriu administrat și care confirma 
buna credinţa a inculpatului reiterata de raportul de expertiza contabila și, în consecință, 
achitarea raportat la următoarele teze probatorii: 

I. Achitarea raportat la art.16 lit. b  fapta nu a fost săvârşita cu vinovăţia prevăzuta de 
lege; se poate retine o culpa prin faptul ca a apreciat sa îşi facă singur dreptate prin reţinerea 
banilor car i se cuveneau ca leafa neplătita; 

II. Achitarea raportat la art.16 lit. c, nu exista probe concludente care sa dovedească 
vinovăţia inculpatului, raportat la raportul de expertiza contabila administrat în cauza 

III. Achitarea raportat la art.16 lit. d, exista o cauza de neimputabilitate si anume 
eroarea - inculpatul nu a cunoscut ca prin reţinerea sumei de bani ca săvârşeşte o fapta penala, 
inculpatul a apreciat ca suma respectiva reprezintă cuantumul salariului pentru o munca 
depusa si neplătita in serviciul unei persoane cu o conduita abuziva. 

Examinând apelul declarat, sub aspectul motivelor invocate, dar şi din oficiu în 
conformitate cu principiul înscris în art. 417 cod proc. pen., sub toate aspectele de fapt şi de 
drept, Curtea a constatat următoarele: 
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Din analiza întregului material probator administrat în cursul urmăririi penale şi al 
cercetării judecătoreşti asupra fondului, Curtea reevaluând probatoriul administrat, a reţinut ca 
situaţie de fapt baza factuală expusă de prima instanţă, constând în aceea că în intervalul 
01.09.2008 - 05.09.2008, în calitate de agent de vânzări în cadrul SC „T.C.” SRL - Iaşi 
inculpatul N.M.-C. şi-a însuşit contravaloarea produselor vândute către clienţii societăţii, 
precum şi o parte din aceste produse, cauzând un prejudiciu în valoare de 32.439, 36 lei, 
prejudiciu estimat prin actul de sesizare a instanței. Inculpatul N.M.-C. a fost angajat la SC 
„T.C.” SE în calitate de agent de vânzări, durata contractului fiind determinată de 6 luni pe 
perioada cuprinsă între data de 15.08.2008 şi data de 15.02.2009, conform „contractului 
individual de muncă" înregistrat la Inspectoratul Teritorial de muncă Iaşi. 

Faptele comise de inculpatul N.M.-C. au fost probate prin coroborarea probelor 
administrate în cele două faze procesuale, respectiv: plângerea formulată de SC „T.C.” SRL, 
declaraţia reprezentantului legal al SC „T.C.” SRL, acte depuse de reprezentantul SC „T.C.” 
SRL: contract individual de muncă, fişa postului, notă de constatare, avize de însoţire ale 
mărfii, facturi fiscale, chitanţe privind situaţia gestiunii inculpatului, adrese către clienţii 
societăţii în vederea stabilirii debitelor, jurnale vânzări, situaţia vânzărilor conform facturilor 
în perioada iunie 2008 - octombrie 2008 de către agenţii de vânzări, extras cont bancar, 
borderou predare - primire documente cu regim special; declaraţiile inculpatului N.M.-C., 
raport de expertiză contabilă judiciară. 

 Fapta inculpatului N.M.-C. care, în intervalul 01.09.2008 - 05.09.2008, în calitate de 
agent de vânzări în cadrul SC „T.C.” SRL, şi-a însuşit în interes personal sume de bani 
provenind din încasările înregistrate de societate în perioada menționată, întruneşte, atât sub 
aspectul laturii obiective, cât şi al laturii subiective,  elementele constitutive ale infracţiunii de 
delapidare. 

Sub aspectul laturii obiective, elementul material se concretizează prin sustragerea 
sumei de bani din patrimoniul persoanei juridice, producându-se şi urmarea imediată  şi 
anume paguba pricinuită patrimoniului părţii vătămate, între faptele săvârşite şi urmarea 
produsă existând raport de cauzalitate. 

În ceea privește latura subiectivă a infracțiunii, rezultă că inculpatul a săvârșit fapta cu 
intenție directă, în accepțiunea art. 16 alin. 3 lit. a din C.pen. întrucât acesta a avut 
reprezentarea rezultatului socialmente periculos al faptei sale, prejudicierea patrimoniului 
părţii civile, şi a urmărit producerea acestuia prin săvârşirea faptei. Acest fapt rezultă din 
însăși declarația dată de către inculpat în faţa instanţei de fond , unde precizează textual că 
”și-a însușit suma de 3000 lei în contul restanțelor salariale pe care societatea le avea de 
achitat pentru serviciile prestate.” 

Astfel, susținerile inculpatului privind lipsa probatoriului în dovedirea vinovăției, pe 
de o parte, iar, pe de altă parte, lipsa de vinovăție cerută de lege, nu pot fi primite.  

Evaluând unitar probatoriul administrat în cauză, astfel cum a fost expus, instanța de 
apel a constatat că faptele inculpatului și vinovăția acestuia au fost confirmate fără dubiu, 
fiind înlăturată prezumția de nevinovăție ce opera în favoarea acestuia și, pe cale de 
consecință, antrenată răspunderea penală pentru faptele reținute în sarcina acestuia, aspecte ce 
nu comportă critici. 

Anterior analizării aspectelor de netemeinicie și nelegalitate invocate în apelul 
formulat, având în vedere că acestea vizează modul de individualizare a pedepsei, și având în 
vedere că sub acest aspect sunt supuse analizei reglementările din cele două coduri penale, se 
impune precizarea că, în raport de decizia nr. 265 din 6 mai 2014 a Curții Constituționale, 
potrivit căreia aprecierea cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile se va realiza în 
mod global pe instituții, și nu în mod autonom, precum și în raport de criteriile avute în vedere 
la efectuarea unei astfel de aprecieri, referitoare la condițiile de încriminare, la limitele de 
pedeapsă, la condițiile de sancționare și modalitatea de executare prevăzută în cele două legi 
succesive, la condițiile de existență și efectele circumstanţelor atenuante legale, și în raport de 
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situația concretă a inculpatului din prezenta cauză, în mod just prima instanță a stabilit ca lege 
penală mai favorabilă Codul penal din 1968. Așa fiind, analiza criticilor formulate în apel 
instanța s-a raportat la dispozițiile incidente din codul penal din 1968. 

Potrivit art. 147 alin. 2 din Codul penal din 1968, prin funcţionar se înţelege atât 
persoana de la alin. 1 al aceluiaşi text de lege, cât şi orice salariat care are o însărcinare în 
serviciul unei alte persoane juridice decât cele la care se referă art. 145 din Codul penal. 

Ca agent comercial, inculpatul, vânzând bunuri ale societăţii comerciale cu care avea 
convenţie civilă şi care îl retribuia pentru serviciul prestat şi încasând contravaloarea acestor 
bunuri, îndeplinea acte de gestionare, iar însuşirea acestor sume pe care le gestiona constituie 
infracţiunea de delapidare, şi nu cea de abuz de încredere. 

Inculpatul, făcând referire doar la alin. 2 al art. 147 din Codul penal din 1968, 
respectiv  art. 175 alin. 2 cod penal, pretinde că instanţa a dat o interpretare largă noţiunii de 
funcţionar, deşi el nu îndeplinea explicit astfel de atribuţii în baza vreunui contract de muncă 
şi a unei fişe a postului cu atribuţii determinate. 

Or, potrivit art. 147 alin. 2 din Codul penal din 1968 – acestea fiind dispozițiile 
apreciate ca fiind mai favorabile, analiza se va raporta dispozițiilor din cod penal din 1968, 
astfel cum s-a precizat, prin "funcţionar" se înţelege atât persoana de la alin. 1, cât şi orice 
salariat care are o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele la care se 
referă art. 145 din Codul penal din 1968. 

În speţă, ca agent comercial, inculpatul, primind bunuri de la societatea comercială cu 
care avea convenţie civilă şi fiind retribuit pentru serviciul prestat, livrând bunurile către 
clienţii societăţii (alte societăţi comerciale) şi încasând sumele, îndeplinea acte de gestionare. 

Fapta comisă de inculpat nu constituie infracţiunea prevăzută de art. 213 din Codul 
penal din 1968, privind abuzul de încredere, în raport de calitatea autorului infracţiunii. 

Prin funcţia sa, agent comercial, inculpatul desfăşura activitate de gestiune, deoarece 
avea în păstrare bunuri pe care, ulterior, le vindea unor terţe societăţi comerciale în schimbul 
obţinerii preţului. 

Toată această activitate implică acte specifice (evidenţe, registre, documente). 
Or, autor al infracţiunii de abuz de încredere este totdeauna persoana care deţine cu 

orice titlu un bun mobil al altuia şi transformă în mod abuziv calitatea de deţinător al bunului 
în cea de pretins proprietar. 

Pe cale de consecinţă, în cazul infracțiunii de delapidare, autorul este de două ori 
calificat: pe de o parte, el are calitatea de funcţionar sau salariat, iar, pe de altă parte, calitatea 
de administrator sau gestionar de bunuri, care aparţin unei persoane juridice. 

În virtutea acestui raţionament, rezultă că în cazul infracțiunii de abuz de încredere, 
autorul este o persoană oarecare care deţine cu orice titlu bunul mobil, iar nu calificată.  

Potrivit dispoziţiilor art. 215 ind. 1 Cod penal din 1968, constituie infracţiunea de 
delapidare, însuşirea, folosirea sau traficarea, de către un funcţionar, în interesul său ori pentru 
altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau administrează.  

Or, în cauză inculpatul a fost angajat al societăţii SC „T.C.” SRL - Iaşi în baza unui 
contract individual de muncă pentru perioadă determinată, fiind angajat in calitate de agent de 
vânzări, iar potrivit fişei postului avea ca însărcinarea de serviciu, retribuită, gestiunea 
mărfurilor, vânzarea către comercianţi, încasarea sumelor primite din vânzarea mărfurilor, 
astfel că, acesta îndeplinea acte de gestionare.  

Pentru existenţa infracţiunii de delapidare nu are relevanţă dacă inculpatul era sau nu 
încadrat cu contract de muncă, situaţie care nu se regăseşte în cauză, esenţială fiind doar 
împrejurarea că acesta exercita o atribuţie în serviciul societăţii - îndeplinea acte de 
gestionare -, care poate fi retribuită sau nu, astfel că însuşindu-şi sume pe care le gestiona 
după cum rezultă din probatoriile administrate acesta a comis infracţiunea de delapidare şi 
nu de abuz de încredere. 
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Cât priveşte individualizarea judiciară a pedepsei, criticile formulate de inculpat nu 
sunt întemeiate. 

Corect a fost individualizata pedeapsa aplicata şi modalitatea de executare, avându-se 
în vedere gradul de pericol social a faptei, modalitatea de săvârşire a acesteia, dar şi 
circumstanţele personale ale inculpatului apelant care  a adoptat o poziţie procesuală corectă, 
a recunoscut comiterea faptei şi a manifestat regret pentru cele întâmplate. 

Potrivit art. 72 Cod penal din 1968 la stabilirea pedepselor se ţine seama, printre altele, 
de gradul de pericol social al faptelor săvârşite, de persoana făptuitorului şi de împrejurările 
care atenuează sau agravează răspunderea penală.  

Pentru ca pedeapsa să-şi realizeze funcţiile şi scopul definite de legiuitor, aceasta 
trebuie să corespundă sub aspectul duratei şi naturii sale gravităţii  faptei comise, potenţialului 
de pericol social pe care, în mod real, îl prezintă persoana inculpatului, dar şi aptitudinii 
acestuia de a se îndrepta sub influenţa sancţiunii. Or, din această perspectivă, prin pedeapsa 
aplicată de prima instanţă, se poate aprecia că inculpatul prezintă perspective de îndreptare, 
astfel că pedeapsa aplicată de prima instanţă se impune cu necesitate, nefiind identificate în 
analiza prezentului apel nici un criteriu/împrejurare care să conducă la concluzia că se impune 
o reducere a răspunderii penale. 

Ca măsură de constrângere, pedeapsa are – pe lângă scopul său represiv – şi o 
finalitate de exemplaritate, concretizând dezaprobarea legală şi judiciară, atât în ceea ce 
priveşte fapta penală săvârşită, cât şi în ce priveşte comportarea făptuitorului. 

Pe de altă parte, pedeapsa şi modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate 
în aşa fel încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii penale şi evitarea în 
viitor a săvârşirii unor fapte similare.  

Curtea a reţinut că, în cadrul procesului de individualizare a pedepsei, instanţa de 
judecată a analizat toate aceste împrejurări de natură a caracteriza atât circumstanţele reale, 
împrejurările în care s-a comis infracţiunea, cât şi circumstanţele personale ce privesc 
persoana infractorului şi să dea eficienţă acestora, instanţa de fond conformându-se acestor 
exigenţe atât în procesul de cuantificare a sancţiunii aplicate, cât şi al modalităţii de executare 
al acesteia. 

Operaţiunea de individualizare a pedepsei este un proces obiectiv, de evaluare a 
tuturor  elementelor circumscrise faptei şi autorului, având ca finalitate stabilirea unei pedepse 
în limitele prevăzute de lege. 

În ce priveşte individualizarea judiciară a pedepselor, potrivit art. 72 Cod penal din 
1968, la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a acestui 
cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea generală, de gradul de pericol social al faptei 
săvârşite, de persoana făptuitorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează 
răspunderea penală. 

Din formularea dată de textul de lege mai sus arătat acestor criterii, rezultă că ele sunt 
obligatorii şi trebuie avute în vedere în totalitate de fiecare dată la stabilirea şi aplicarea 
pedepsei.  

În raport de cele mai sus arătate, pedeapsa cu închisoarea a fost corect dozată şi 
adaptată gravităţii faptei comise, pedeapsa aplicată fiind atât legală, cât și temeinică. 

Cu privire la modalitatea de executare, instanța de fond evaluând plenar toate 
circumstanțele pozitive cu privire la faptă și la persoana inculpatului, apreciind că aceasta 
pedeapsă va constitui un avertisment suficient pentru inculpat de a nu mai săvârşi fapte cu 
caracter penal în viitor şi care corespunde întru totul ca natură si cuantum scopului 
sancționator şi preventiv (general si special) al pedepsei edictat de dispoziţiile art. 52 Cod 
Penal  din 1968, în mod just a constatat că scopul educativ al pedepsei poate fi atins şi fără 
executarea efectivă a acesteia prin privare de libertate. 

Astfel, în mod optim, raportat la datele ce caracterizează fapta și inculpatul din 
prezenta cauză, instanţa de fond a apreciat că scopul pedepsei – represiv şi educativ poate fi 
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atins in situaţia de faţă şi prin suspendarea condiționată a executării pedepsei, apreciind, în 
mod corelativ, că fapta inculpatului prezintă gradul necesar al unei infracțiuni de natură a 
impune aplicarea unei pedepse penale, fiind lipsită de temei solicitarea cu privire la lipsa de 
pericol social. 

Cu privire la latura civilă a cauzei, instanța de apel reține că potrivit dispoziţiilor art. 
1357 Cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicit ă, săvârşită cu 
vinovăţie, este obligat să-l repare. 

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. 

Aplicând aceste dispoziţii legale la situaţia de fapt reţinută în cauză, instanţa de fond a 
constatat 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 delapidare, prejudiciul nu a fost recuperat, există legătura de cauzalitate între 
faptă şi prejudiciu suferit şi s-a stabilit vinovăţia inculpatei. 

Însă, în ceea ce privește aprecierea asupra cuantumului prejudiciului cauzat, soluția 
instanței de fond nu are suport probator. 

Prin actul de trimitere în judecată s-a reținut producerea unui prejudiciu în dauna părții 
vătămate în cuantum de 32.439, 36 lei, cuantum însușit și de instanța de fond, contrar probelor 
administarte în cauză cu privire la acest aspect. 

Ţinând seama de probele administrate în dovedirea pretenţiilor civile, coroborate cu 
concluziile raportului de experiză contabilă întocmit în cauză și înlăturat în mod nejustificat 
de prima innstanță (aprecierea contabilului cu privire la împrejurarea că anumite 
facturi.chitanțe nu îndeplinesc criteriile de exigență prevăzute de legea contabilității, deosebit 
d efaptul că sunt pertinente, ele sunt susținute de cate depuse de partea civilă în cauză, precum 
și din maniera în care aceasta întocmea actele contabile), rezultă: 

- suma de  5493, 53 lei, reprezintă contravaloarea produselor/mărfii returnată părții 
civile, astfel că această sumă nu poate fi inclusă în cuantumul prejudiciului, fiind în 
patrimoniul părții civile; 

- suma de 6520 lei reprezintă suma depusă de inculpat în contul părții civile, respectiv 
parte din contravaloarea produselor/mărfii livrate clienților și pentru care s-au încasat sumele 
cuvenite - astfel că nici această sumă nu poate fi inclusă în cuantumul prejudiciului, fiind în 
patrimoniul părții civile; 

- suma de 4869, 48 lei reprezintă suma pentru chitanțele emise de partea civilă după 
data comiterii faptei de către inculpat; astfel, suma respectivă fiind ulterioară datei reținute în 
actul de inculpare, nu poate fi inclusă în cuantumul prejudiciului; 

- suma de 13.234, 42 lei reprezintă contravaloarea produselor/mărfii pentru care nu s-
au întocmit facturi și nici nu s-au emis chitanțe astfel că pentru această sumă nefiind făcută 
dovada în condiții de legalitate că nu a ajuns în patrimoniul părții civile, nu poate fi inclusă în 
cuantumul prejudiciului. În consecință din total prejudiciului solicitat de partea civilă de 
46.344, 30 lei urmează a fi înlăturată suma de 30.117, 42 lei, reprezentând totalul sumelor m, 
ai sus expuse, urmând ca instanța de apel să stabilească în sarcina inculpatului un prejudiciu 
în cuantum de 16.226, 87 lei, la plata căruia va fi obligat către partea civilă. 

În consecință, pentru motivul găsit întemeiat din oficiu, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 
2 lit. a cod proc. pen., a admis apelul declarat de inculpatul N.M.-C., împotriva sentinței 
penale nr. 1626 din 12.06.2014 pronunțate de Judecătoria Iași, pe care a desființat-o în parte, 
în latura civilă. 

În rejudecare, a fost redusă de la 32.439, 00 lei la 16.280, 87 lei suma pe care 
inculpatul N.M.-C. a fost obligat să o plătească părţii civile SC „T.C.” SRL, reprezentând 
contravaloarea prejudiciului cauzat. 

Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate. 
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III. Secția de contencios administrativ și fiscal 

1. Procedura specială privind controlul averii funcționarilor publici. Veniturile 
persoanelor cercetate. Situația sumelor de bani remise de terțe persoane  

În situația în care terțe persoane transmit sume de bani către persoana cercetată, sub 
diverse titluri este necesar să se facă dovada provenienței licite a respectivelor sume și a 
veridicității transmiterii. Nu poate fi primită susținerea că o persoană cu venituri constând 
din salariu sau pensie modice poate material să dăruiască sau să împrumute cu sume 
consistente terțe persoane.  

De asemenea este necesar ca terțul să dovedească modul licit originar de dobândirea 
sumei de bani transmise persoanei cercetată pentru ca aceasta sumă să fie calificată ca fiind 
licită în dobândire și de către persoana cercetată. O atare extindere se justifică prin aceea că 
în cazul pasivității instanței se poate ajunge la situația de validare a unor sume de bani a 
căror proveniență licită originară nu poate fi dovedită sau, există riscul transformării 
instanței într-un mecanism de spălare a unor bani negri, în sens de bani nefiscalizați sau 
proveniți din activități ilicite.  

Temei de drept: Legea nr. 176/2010; Legea nr. 115/1996 

Sentința civilă nr. 19/2.02.2015 

I. Circumstanțele cauzei 
I.1. Sesizarea Agenţiei Naţională de Integritate 

La data de 13 septembrie 2011, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de 
cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Iaşi cu raportul de evaluare nr. 
99780/G/II/12.09.2011, înregistrat pe rolul Curţii de Apel Iaşi, în vederea începerii acţiunii de 
control şi constatării diferenţei semnificative conform art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind 
averea deţinută de B.S., potrivit art. 17 alin. 6 din acelaşi act normativ.  

În motivarea sesizării s-a arătat că la data de 28.02.2011, în temeiul art. 12 alin. 1 şi 
art. 2 lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenţia Naţională de Integritate s-a sesizat din oficiu în 
lucrarea nr. 18091/A/II/28.02.2011 cu privire la faptul că B.S., agent II în cadrul 
Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui, a dobândit împreună cu familia o 
avere ce depăşeşte veniturile realizate. Pentru verificarea acestor aspecte, s-a declanşat 
evaluarea averii deţinute de B.S..  

În conţinutul raportului de evaluare s-a reţinut că persoana cercetată, B.S., şi-a început 
activitatea în cadrul I.P.J.F. Vaslui în anul 1996, ca subofiţer operativ principal IV. La data de 
01.07.1999 a fost mutat în interesul serviciului de la Direcţia Generală de Paşapoarte şi Poliţie 
de Frontieră şi numit în funcţia de subofiţer operativ I în cadrul Punctului Poliţiei de Frontieră 
Albi ţa, Sectorul 159 Poliţie de Frontieră Huşi, iar în prezent activează ca angajat al Biroului 
Vamal Albiţa.  

În evidenţele Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, 
la domiciliul subofiţerului B.S., au fost identificaţi numiţii: B.M. (fostă Z.) – soţie, B.B.-E. şi 
B.M.-I. - fiice.  

S-a arătat că prin adresa nr. 19846/G/II/03.03.2011 B.S. a fost informat cu privire la 
declanşarea evaluării averii dobândite împreună cu familia în perioada exercitării funcţiei 
publice, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (scrisoare retur, cu menţiunea 
„destinatar lipsă domiciliu”) şi că prin adresa nr. 77345/G/II/04.07.2011 B.S. a fost informat 
cu privire la existenţa unei diferenţe semnificative, în sensul prevederilor art. 18 din Legea nr. 
176/2010, solicitându-i-se un punct de vedere şi orice alte probe, date ori informaţii pe care le 
consideră necesare pentru lămurirea tuturor aspectelor.  
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Datorită faptului că la data de 04.07.2011 a fost informată persoana evaluată cu privire 
la existenţa unei diferenţe semnificative între averea deţinută şi veniturile realizate, la data de 
11.07.2011, B.S. s-a prezentat la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate, ocazie cu care a 
oferit lămuriri referitor la propria avere. După cum a declarat la audiere, consemnată în 
procesul-verbal de audiere nr. 79850/G/II/11.07.2011, B.S. deţine în proprietate împreună cu 
familia, un autoturism Renault Megane, un apartament împreună cu mama, o casă împreună 
cu soţia, un credit auto CEC Bank de 51.000 lei, un credit Raiffeisen Bank de 6.000 euro şi un 
autoturism marca Dacia 1300 „înstrăinat pe bază de P.V. numitului P. în anul 2008”.  

Referitor la casa construită în mun. Huşi, pentru care a fost emis procesul-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor în valoare totală de 487.280 lei, persoana evaluată a 
menţionat că a fost construită în regie proprie, cu materialele cumpărate de la furnizori sau din 
fabrică, nu au costat mai mult de 200.000- 220.000 lei, deoarece construcţia s-a făcut în anul 
2003-2004.  

Banii cu care a fost ridicată această casă au fost primiţi de la cumnatul Z.M., rezident 
în Italia, cu scopul de a locui împreună, fiecare familie la câte un nivel, urmând ca după ce va 
vinde apartamentul din Huşi, când va veni definitiv în România, să îi înapoieze suma de bani 
pentru a deschide o afacere. 

Autoturismul marca Renault Megane a fost cumpărat cu suma de 51.000 lei, obţinuţi 
de la CEC Bank - Huşi, prin credit auto acordat în anul 2007 pentru perioada de 10 ani.  

În legătură cu terenul în suprafaţă de 26 mp situat în mun. Huşi, str. J., pe acesta este 
construit un garaj din scândură şi a plătit pentru chiria acestuia o sumă modică pentru 2005-
2006 şi doar în anul 2011 a mai plătit chirie suma de 120 -140 lei.  

În urma evaluării documentaţiei, s-a constat de către inspectorul de integritate că în 
perioada analizată averea dobândită de persoana evaluată împreună cu familia este 
următoarea:  

- imobil situat în mun. Huşi, str. Gen T., bl. 26, et. 3, ap. 5, dobândit în anul 1991, 
conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2453/27.05.1991, deţinut în coproprietate cu 
B.S.;  

- teren arabil în suprafaţă de 3.067,39 mp situat în intravilanul mun. Huşi str. Aleea D. 
nr. 16B cumpărat conform contractului de vânzare cumpărare autentificat nr. 
3433/31.12.2002, parcelat categoria „curţii-construcţii” 300 mp şi categoria arabil 2.767,36 
mp;  

- imobil - construcţie cu destinaţia de locuinţă P+1+M, edificată pe acest teren, cu 
valoare de impunere de 789.393,43 lei;  

- autoturism Renault Megane Sedan, an de fabricaţie 2007, achiziţionat la data de 
13.12.2007;  

- autoturism Dacia 1310L. 
S-a mai reţinut că B.S. deţine, în calitate de chiriaş, terenul intravilan situat în Huşi, 

str. J., în suprafaţă de 26 mp, conform contractului de închiriere încheiat în anul 2005 între 
Consiliul Local al mun. Huşi şi B.S. cu începere din data de 01.04.2005, iar preţul chiriei este 
de 5.600 lei/mp/lună/2005, pentru care a achitat suma de 306 lei.  

Potrivit relaţiilor solicitate Primăriei Huşi, cu adresa nr. 7881/29.03.2011 s-a transmis 
situaţia bunurilor aflate în proprietatea soţilor B.S. şi M. pe raza municipiului Huşi, precum şi 
copii ale documentelor acestora, astfel:  

- Imobil corp principal (prima locuinţă) situat în Huşi, str. Aleea D. nr. 16B, în 
suprafaţă de 463,37 mp, cu valoarea de impunere de 789.393,43 lei, declarat la data de 
30.04.2010 potrivit procesului-verbal de regularizare a taxei pentru autorizaţie de construire 
nr. 10667/30.04.2010;  

- Imobil corp principal (a doua locuinţă), situat în Huşi, str. Gen. T., bl. 26, et. 3, ap. 5, 
în suprafaţă de 71,75 mp, valoare de impunere 166.551,84 lei, dobândit la data de 27.05.1991 
potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 2453/27.05.1991, în coproprietate cu B.S.;  
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- Teren intravilan categoria „curţi – construcţii”, situat în Huşi, str. Aleea D. nr. 16 B, 
în suprafaţă de 300 mp, din care 188,85 mp ocupat de construcţii, dobândit potrivit 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 3433/31.12.2002, în coproprietate cu B.M.;  

- Teren intravilan categoria „arabil”, situat în Huşi, Aleea D. nr. 16B, în suprafaţă de 
2.767,36 mp, dobândit potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 3433/31.12.2002, în 
coproprietate cu B.M.;  

- Autoturism Renault Megane Sedan, capacitate cilindrică 1598 cmc;  
- Autoturism Dacia 1310 L, capacitate cilindrică 1397 cmc.  
S-a reţinut că persoana evaluată a achitat în perioada 2003-2010 impozitul pe bunuri 

mobile şi imobile declarate, în valoare de 2.119,9 lei, informaţii comunicate prin adresa nr. 
17615/06.07.2011 de către Primăria mun. Huşi – Serviciul Impozite şi taxe Locale.  

Informaţiile transmise de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor judeţul Vaslui, prin adresa nr. 
33644/16.03.2011, confirmă faptul că persoana evaluată deţine în proprietate aceleaşi bunuri 
mobile menţionate anterior (Renault Megane şi Dacia 1310 L). 

În ceea ce priveşte activele financiare, prin adresa nr. 31153/G/II/14.03.2011 s-au 
solicitat de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de 
Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare conturile deschise şi închise la bănci de către 
soţii B.S. şi M.. Din analiza răspunsului nr. 895598/24.03.2011, inspectorul de integritate a 
reţinut că B.S. are conturi deschise la Banca Comercială Română, Raiffaisen Bank şi Banca 
Comercială Carpatica, iar B.M. nu figurează în baza de date cu conturi închise/deschise.  

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a comunicat, prin adresa nr. 
86436/15.04.2011, faptul că soţii B.S. şi M. nu au deţinut şi nu deţin nicio calitate de 
asociat/administrator în nicio societate comercială înregistrată la Registrul Comerţului.  

S.C. Depozitarul Central S.A. a comunicat, prin adresa nr. 11372/01.04.2011, 
informaţiile cu privire la instrumentele financiare evidenţiate în conturile individuale deschise 
în sistemul Depozitarului Central, în numele soţilor B.S. şi M., unde au figurat cu următoarele 
deţineri:  

-B.S. a deţinut 39 acţiuni cu o valoare nominală de 2.50 lei la Bere Azuga S.A. în 
perioada 06.12.1996 – 18.01.2010;  

-B.M. a deţinut 39 acţiuni cu o valoare nominală de 2.50 lei la Bere Azuga în perioada 
06.12.1996- 18.01.2010. 

Din datele primite de la Administraţia Finanţelor Publice a mun. Huşi rezultă că aceste 
deţineri nu au fost aducătoare de câştiguri în perioada evaluată.  

În ceea ce priveşte capitolul „datorii”, prin răspunsul nr. 536/18.03.2011, Biroul de 
Credit a comunicat că B.S. figurează cu două carduri de debit cu overdraft, un card de credit 
şi două credite de consum, toate fără restanţe, iar pentru B.M. nu există informaţie înscrisă la 
Biroul de Credit. 

Din răspunsul nr. 940/11.04.2011 rezultă că B.S. figurează cu un împrumut acordat de 
Raiffeisen Bank în valoare de 7.000 euro, acordat în data de 25.05.2006, scadent la data de 
25.05.2012 şi un sold la zi de 382,41 euro. Situaţia ratelor de credit achitate de B.S. în 
perioada 2006 - 2010 este următoarea: în anul 2006 - 4.689,83 lei, în anul 2007 – 21.516,16 
lei, în anul 2008-1.626 lei, în anul 2009 – 1.434,45 lei, în anul 2010 – 1.538,38 lei.  

B.S. mai deţine în cadrul Raiffeisen Bank un cont ataşat la un card de credit cu o 
limită de sumă de 6.800 lei, cont deschis la data de 20.06.2007. Situaţia ratelor de credit 
rambursate de B.S. în perioada 2007 – 2010 este următoarea: - în anul 2007 – 484,72 lei; - în 
anul 2008 – 2.347,07 lei; - în anul 2009 – 6.523, 81 lei;- în anul 2010 – 2.740 lei. De 
asemenea, la contul de salariu are ataşată o linie de overdraft în valoare de 5.920 lei pentru 
care a achitat următoarele sume: - în anul 2008 – 560, 85 lei; - în anul 2009 – 428, 81 lei. 

Conform răspunsului nr. 1936/2011 transmis de CEC Bank, B.S. figurează în 
evidenţele băncii ca titular de cont prin care derulează operaţiuni de rambursare a unui credit, 
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obţinut în baza unui contract de credit, efectuate prin cont, obiectul acestui contract de 
împrumut fiind achiziţionarea unui autoturism marca Megane Sedane Privilege 1,6. Perioada 
de rambursare a creditului este de 10 ani, iar valoarea totală a creditului este de 82.161,4 lei.  

Cheltuielile efectuate prin acest cont reprezintă plata ratelor aferente împrumutului 
acordat pentru o perioadă de 120 luni, astfel: - în anul 2007 – 1.360 lei; - în anul 2008 – 6.685 
lei; - în anul 2009 – 8.272 lei; - în anul 2010 – 8.267 lei.  

Prin răspunsul nr. R2684/11.04.2011, Banca Comercială Română a comunicat situaţia 
conturilor deschise pe numele lui B.S. în perioada 2000- 2011. Conform răspunsului, 
persoana evaluată deţine un cont de credit în valoare de 50.000.000 ROL obţinut la data de 
07.11.2003, închis la data de 08.11.2006. Prin cele două conturi curente ataşate contului de 
credit, B.S. şi-a rambursat în principal, ratele de credit conform graficului de rambursare al 
BCR. Cheltuielile efectuate prin acest cont reprezintă plata ratelor aferente împrumutului 
acordat pentru o perioadă de 36 luni, astfel: - în anul 2003 – 3.408.000 rol; - în anul 2004 – 
24.385.000 rol, în anul 2005 – 2.326 ron, în anul 2006 – 1.930 lei. 

Prin adresa nr. 406/19.04.2011, Banca Comercială Carpatica a transmis situaţia 
conturilor deţinute de B.S. pentru perioada evaluată. Astfel, B.S. deţine un cont overdraft, 
suma creditată fiind în valoare de 6.260 ron, conform contractului din 2007, iar perioada de 
rambursare fiind de un an, cu posibilitatea de prelungire automată. Cheltuielile efectuate prin 
acest cont reprezintă plata ratelor aferente overdraftului, achiziţii bunuri plătite cu card şi 
retrageri de numerar, astfel: - în anul 2008 – 9.750 lei; - în anul 2009 – 3.500 lei; - în anul 
2010 – 3.700 lei.  

Sub aspectul veniturilor persoanei cercetate, urmare adresei nr. 
31138/G/II/14.03.2011, Administraţia Finanţelor Publice Huşi a transmis prin răspunsul nr. 
6107/24.03.2011, situaţia veniturilor salariale realizate de B.S. în perioada 2000-2010 şi fi şele 
fiscale corespunzătoare. Prin adresa nr. 13717/12.07.2011, A.F.P. Huşi a comunicat faptul că 
pentru perioada 1996 – 1999, baza de date nu conţine informaţii despre veniturile obţinute de 
soţii B.S. şi M..  

B.M. nu a realizat venituri şi nu deţine conturi conform Situaţiei Clienţi – Bănci.  
Din analiza acestora au rezultat venituri obţinute de către persoana evaluată aferentă 

anilor 2000 – 2010 în valoare totală de 177.901 lei.  
Inspectorul de integritate, prin raportul de evaluare, a realizat analiza declaraţiilor de 

avere şi interese. Din evaluarea declaraţiilor de avere şi de interese completate în perioada 
2000-2011, puse la dispoziţie de către I.J.P.F. Vaslui, a rezultat că persoana evaluată a 
menţionat bunurile mobile şi imobile achiziţionate, în mod cronologic, aşa cum au fost 
dobândite, astfel: 

- Terenul intravilan arabil dobândit în anul 2002 în suprafaţă de 3.146 mp deţinut 
împreună cu B.M.;  

- Apartament în mun. Huşi str. Gen T., bl. 26, sc. A, ap. 5, deţinut în coproprietate cu 
B.S., în suprafaţă de 65 mp, dobândit în anul 1991;  

- Casă în mun. Huşi, în suprafaţă de 240 mp, „construcţie proprie, în cotă parte 100% 
titulari B.S. şi B.M.;  

- Autoturism marca Dacia 1310 cumpărat în anul 1997;  
- Autoturism marca Renault, an fabricaţie 2007, cumpărat prin credit auto;  
- Credit auto acordat de CEC Bank contractat în anul 2007, scadent în anul 2017 în 

valoare de 51.631 lei;  
- Credit contractat de la Raiffeisen Bank pentru perioada 2006 – 2011 în valoare de 

7.000 euro,  
- Veniturile din salariile obţinute exercitând funcţia de agent de la I.J.P.F. Vaslui.  
În declaraţia de avere completată la data de 26.06.2008, B.S. a menţionat la Cap III 

bunuri mobile a căror valoare depăşeşte 1.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni: înstrăinarea în luna martie 2008, în baza unui proces-verbal de vânzare-
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cumpărare a autoturismului marca Dacia 1310 către P.C.. Această tranzacţie nu a fost 
comunicată organelor fiscale de pe raza de domiciliu a lui B.S., acesta achitând la zi impozitul 
aferent acestui bun imobil.  

În declaraţia de avere completată la data de 20.06.2007 de persoana evaluată este 
menţionat la Cap I Bunuri imobile, pct. 1 Terenuri – terenul intravilan achiziţionat în mun. 
Huşi, str. Aleea D. nr. 16 B, în anul 2002, iar la Cap. 2 „Clădiri” sunt menţionate 
apartamentul situat în mun. Huşi, deţinut în coproprietate cu B.S. şi o casă în construcţie în 
suprafaţă de 240 mp, în cotă parte de 50%, coproprietari Z.M. şi B.S..  

Aceasta este singura declaraţie în care persoana evaluată menţionează un alt 
coproprietar pentru imobilul construit începând cu anul 2003.  

S-a avut în vedere că sumele primite de la soţii Z.M. şi L. conform procurii (13.000 
euro) şi celor două procese-verbale de predare primire (12.500 euro şi 14.000 euro) încheiate 
într-un singur exemplar, cu titlu de împrumut, nu au fost menţionate în nicio declaraţie de 
avere completată de persoana evaluată la Cap V intitulat „Datorii – Debite” (inclusiv taxe 
neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 
leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 
euro”, capitol special prevăzut în declaraţia de avere, având rubricaţia corespunzătoare în 
sensul menţionării creditorului, anul contractării datoriei, termenul de scadenţă şi valoarea 
datoriei, motiv pentru care nu au fost luate în considerare sumele de bani invocate ca primite 
prin acestea.  

Conform documentelor olografe puse la dispoziţie de persona evaluată, în copii xerox, 
sumele de bani au fost acordate cu titlu de împrumut pentru executarea lucrărilor la imobilul 
P+1+M situat în mun. Huşi, str. Aleea D. nr. 16 B, urmând să fie restituite soţilor Z. la data 
stabilirii acestora în România. Aceste copii xerox ale documentelor olografe neprezentând 
elemente de autentificare, nu se poate stabili cu exactitate nici data la care au fost încheiate, şi 
nici faptul material al înmânării banilor.  

Situaţia reală a averii deţinute de fapt constă în edificarea unei construcţii situată în 
mun. Huşi, str. Aleea D., nr. 16B, care nu poate fi justificată din punctul de vedere al valorii 
conform procesului-verbal de recepţie finală, raportat la veniturile obţinute din activitatea 
desfăşurată în cadrul I.J.P.F. Vaslui, respectiv exercitarea funcţiei de agent, şi la faptul că a 
cumpărat un autoturism marca Renault cu credit auto.  

Sintetic, situaţia averii dobândite şi a veniturilor realizate de către persoana cercetată a 
fost de 278.393 lei total venituri din salarii şi disponibilităţi băneşti, respectiv 826.556,7 lei 
totalul valoric al averii datorate.  

Inspectorul de integritate a reţinut că din analiza realizată reiese că între modificările 
intervenite în averea lui B.S., în timpul exercitării funcţiei de agent II în cadrul Inspectoratului 
Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui, raportat la veniturile realizate în aceeaşi perioadă, 
există o diferenţă semnificativă, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, constând în suma de 
548.163,7 lei, echivalentul a 130.515,16 euro, apreciind oportună sesizarea Comisiei de 
cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Iaşi, potrivit art. 17 alin. 4 din acelaşi act 
normativ, măsură prevăzută de art. 17 alin. 6 din acelaşi act normativ.  

 

I.2. Ordonanţa Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Iaşi  

Fiind sesizată cu raportul de evaluare, Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii 
de Apel Iaşi, prin ordonanţa nr. 1/21.11.2011, a admis sesizarea nr. 99780/G/II/12 septembrie 
2011 formulată de Agenţia Naţională de Integritate – Inspecţia de Integritate şi, în baza art. 10 
indice 4 alin. 1 lit. a din Legea nr. 115/1996, modificată prin Legea nr. 176/2010, a trimis 
cauza spre soluţionare la Curtea de Apel Iaşi, obligând-o pe persoana cercetată B.S. să achite 
în contul expertului tehnic G.V. suma de 2700 lei cu titlu de onorariu expert.  
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Pentru a dispune astfel, Comisia de Cercetare a Averilor din cadrul Curţii de Apel Iaşi 
a reţinut că pentru perioada supusă controlului, cuprinsă în intervalul 2000-2010, capitolul 
cheltuieli este excedentar în raport cu sursele totale ale veniturilor persoanei cercetate, astfel 
că balanţa de venituri şi cheltuieli evidenţiază o diferenţă V-CH în cuantum de 355.919,22 
RON. 

La stabilirea acestei sume, Comisia a avut în vedere, în baza raportului expertului 
contabil, că în perioada 2000-2010, persoana cercetată a obţinut venituri de 382.448,64 RON, 
din care venituri proprii pentru perioada 2000 - 2010 265.842,00 RON şi împrumuturi bancare 
(achitate şi în curs de achitare) de 116.606,64 RON. În baza aceluiaşi raport de expertiză, 
Comisia a mai reţinut că persoana cercetată a cheltuit în perioada analizată 738.367,86 RON, 
din care învestiţii în bunuri de 551.507.24 RON, rambursări împrumuturi bancare de 
92.458,62 RON, costuri curente de întreţinere de 94.402,00 RON, diferenţa dintre venituri şi 
cheltuieli fiind de 355.919,22 RON. 

Comisia nu a reţinut în categoria surselor de venituri ale persoanei cercetate şi a 
familiei acesteia şi, în final, la stabilirea balanţei de venituri şi cheltuieli, suma totală de 
152.573 RON, reprezentând contravaloarea sumelor în Euro consemnate în înscrisurile 
olografe perfectate de persoana cercetată cu familia Z.M. şi L., întrucât sumele respective nu 
au condus la majorarea veniturilor persoanei cercetate deoarece chiar aceasta a susţinut că 
respectivele sume nu au fost primite cu titlu de împrumut ceea ce a determinat din partea 
persoanei cercetate neevidenţierea acestora în declaraţiile sale de avere. 

Apărarea formulată de B.S. potrivit căreia sumele de bani consemnate în cele trei 
înscrisuri olografe ar fi fost predate de familia Z.M. şi L. către persoana cercetată pentru a 
edifica în coproprietate imobilul casă de locuit din Huşi, Aleea D. nr. 16 B, nu a fost primită. 
Comisia a avut în vedere că întreaga documentaţie întocmită şi obţinută în vederea edificării 
imobilului respectiv (certificat de urbanism, proiect tehnic pentru autorizaţie de construcţie, 
avize autorităţi competente, autorizaţie de construcţie, proces-verbal de recepţie la finalizarea 
lucrărilor etc.) figurează înscrisă doar persoana cercetată B.S., acestea fiind documente ce stau 
la baza întocmirii cărţii tehnice a imobilului şi care justifică dreptul de proprietate asupra 
construcţiei respective. 

Referitor la costul construcţiei situate în Huşi, Aleea D., nr. 16 B, Comisia a reţinut că 
expertul a stabilit valoarea materialelor şi a muncii necesare edificării imobilului din Aleea 
D., nr. 16 B, jud. Vaslui, şi a estimat anul efectuării lucrărilor respective, iar în final, în 
funcţie de perioada edificării construcţiei, a materialelor folosite şi a muncii incorporate, a 
stabilit valoarea imobilului expertizat. 

S-a mai reţinut că întocmirea expertizei a avut în vedere caracteristicile tehnice ale 
construcţiei, arătate detaliat în conţinutul raportului, evaluarea imobilului realizându-se în 
conformitate cu prevederile Decretului nr. 256/1984, Anexa nr. 4, tabel nr. 1, avându-se în 
vedere împrejurarea că imobilul a fost executat în regie proprie. Imobilul fiind executat 
eşalonat, începând cu anul 2003, când a fost obţinută Autorizaţia de construire nr. 
61/07.10.2003, şi până în anul 2010, când a fost recepţionat cu procesul-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor nr. 10667/30.04.2010. Actualizarea valorii tehnice determinate conform 
prevederilor legale mai sus arătate s-a realizat diferenţiat pe perioada de execuţie a lucrărilor, 
astfel: structura de rezistenţă şi anvelopa au fost executate în 2004 cu o parte din materialele 
achiziţionate în anul 2003, coeficientul de reactualizare fiind de 5.994,939; finisajele au fost 
executate în anul 2005/2006, coeficientul de reactualizare fiind de 7269,276; instalaţiile 
funcţionale au fost executate în anul 2008, coeficientul de reactualizare fiind de 9.797,530. 
Astfel a rezultat că valoarea reactualizată este în total de 478.741 RON.  

Comisia a constatat că în privinţa lucrărilor executate în regie proprie costurile cu 
TVA pentru manopera aferentă nu se mai regăsesc în valoarea lucrărilor executate, astfel încât 
din valoarea totală, expertul a redus costul cu TVA, rezultând valoarea totală reactualizată de 
460.549 RON. 
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La termenul din 14 noiembrie 2011, Comisia a respins cererea formulată de B.S. 
privind încuviinţarea unei contraexpertize preţuitoare în construcţii, reţinând că expertul 
tehnic desemnat în cauză a avut în vedere la efectuarea lucrării legislaţia aplicabilă şi totodată 
împrejurarea că metoda devizelor solicitată a fi aplicată de către persoana cercetată nu poate fi 
încuviinţată atâta timp cât dovezile cauzei nu evidenţiază toate facturile şi chitanţele aferente 
materialelor și muncii încorporate construcţiei. 

Comisia a considerat că nu se poate a reținut apărarea persoanei cercetate referitoare la 
faptul că proiectantul împreună cu arhitectul au estimat în deviz valoarea materialelor şi a 
muncii la suma de 120.972,8 lei, întrucât în privinţa etapei iniţiale de executare a construcţiei 
„la roşu”, un procent covârşitor îl reprezintă lucrările ascunse constând în execuţie fundaţie 
beton, izolaţie, armături folosite, oţel-beton etc., iar preţul acestora poate fi determinat cu 
precizie doar pe baza documentelor justificative (facturi/chitanţe), or, în lipsa acestor 
documente, în mod corect, prin raportul de expertiză preţuitoare evaluarea materialelor şi a 
muncii încorporate s-a realizat prin folosirea metodei costului standard. 

Ca urmare a faptului că prin ordonanţa nr. 1/21.11.2011 Comisia de cercetare a 
averilor din cadrul Curţii de Apel Iaşi a admis sesizarea nr. 99780/G/II/12 septembrie 2011 
formulată de Agenţia Naţională de Integritate – Inspecţia de Integritate, cauza a fost trimisă 
spre soluţionare la Curtea de Apel Iaşi unde a fost înregistrată la nr. 1093/45/2011. 

 

I.3 Hotărârea instanței de fond în primul ciclu procesual 

Curtea de Apel, sesizată în condiţiile mai sus menţionate, evaluând averea dobândită 
de B.S. în perioada 2000-2010, a constat că persoana cercetată a efectuat cheltuieli 
nejustificate, în cuantum de 177422,22 lei și prin sentința 18/2013 a admis sesizarea 
formulată de Agenţia Naţională de Integritate, a constat că persoana cercetată B.S. a efectuat 
cheltuieli nejustificate de 177422,22 RON și a obligat pe persoana cercetată B.S. să plătească 
suma de 177422,22 RON la bugetul statului. 

În considerentele hotărârii s-a reținut în baza probelor administrate pentru 
determinarea corectă a averii celui cercetat că, în intervalul de timp menţionat, B.S. a realizat 
venituri în sumă totală de 386170,64 lei şi a efectuat cheltuieli în valoare de 563592,86 lei. 
Prin urmare, are caracter nejustificat, în sensul dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, 
diferenţa dintre venituri şi cheltuieli în cuantum de 177422,22 (563592,86 lei - 386170,64 lei). 

Pentru stabilirea veniturilor realizate, Curtea de Apel a considerat că edificatoare sunt 
informaţiile prezentate de expertul judiciar contabil în răspunsul la obiecţiunile formulate de 
B.S. la raportul de expertiză contabilă judiciară, aflat la dosar, dar şi informaţiile din raport. 
Astfel, s-a constatat că în perioada 2000-2010 cel cercetat a obţinut venituri de natură salarială 
în sumă de 265842,00 lei, credite bancare în cuantum de 116606,64 lei şi 3722 lei-
echivalentul a 1000 de euro la cursul BNR din data de 24.03.2008 - preţul autoturismului 
Dacia 1310 pe care l-a vândut la data de 24.03.2008, în total veniturile obţinute fiind de 
386170,64 lei (265842+116606,64+3722). 

Veniturile de natură salarială sunt determinate pe baza fişelor fiscale pentru anii 2000-
2010 la care se adaugă veniturile reprezentând norma de echipare, aşa cum au fost indicate în 
adresa nr. 609047/29.09.2011, eliberată de Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră 
Vaslui, precum şi veniturile reprezentând norma de hrană menţionate în adresa cu acelaşi 
număr, nedatată. 

Suma de 116606,64 lei obţinută de la bănci a fost stabilită corect de expertul judiciar, 
în temeiul extraselor de cont ce conţin operaţiunile bancare efectuate în conturile prin care s-
au derulat împrumuturile primite de persoana cercetată de la Raiffeisen Bank, CEC Bank, 
Banca Comercială Română şi Banca Comercială Carpatica.  

În ceea ce priveşte autoturismul Dacia 1310 L, capacitate cilindrică 1397 cmc, Curtea 
de Apel a considerat că edificator în cauză este faptul că B.S. a dovedit că l-a vândut 
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numitului P.C.R., la data de 24.08.2008, pentru suma de 1000 de euro, cu contractul de 
vânzare-cumpărare denumit de părţi „Proces-verbal”. Această situaţie este confirmată de 
cumpărător cu ocazia audierii sale de către Comisia de cercetare a averilor, aspectele relatate 
de acesta fiind complete şi credibile, dar şi de faptul că a menţionat această vânzare în 
declaraţia de avere pe care a completat-o la data de 26.06.2008.  

Considerând că mijloacele de probă analizate înfăţişează în mod obiectiv situaţia 
transmiterii dreptului de proprietate asupra autoturismului Dacia 1310, Curtea a reţinut că 
informaţiile comunicate de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Autovehiculelor Judeţul Vaslui prin adresa nr. 33644/16.03.2011, în sensul că 
persoana evaluată deţine în proprietate Dacia 1310 L, precum şi faptul că impozitul pe acest 
bun a fost achitat la zi în numele şi pentru B.S. nu sunt de natură a schimba concluzia potrivit 
căreia a operat transmiterea dreptului de proprietate asupra autoturismului şi s-a plătit preţul 
de 1000 de euro.  

În apărare, persoana cercetată B.S. a mai susţinut că a obţinut venituri sub formă de 
împrumut de la cumnatul său, Z.M., şi soţia acestuia, Z.L., în perioada 2000 - 2010, în valoare 
de 39.500 euro, echivalent 152.573 lei la cursul BNR din data împrumutului.  

B.S. a depus la dosarul cauzei proces-verbal din data de 12.08.2004, încheiat între soţii 
Z.M. şi L. (cumnat de soră), pe de o parte, şi soţii B.S. şi B.M., pe de altă parte, în care este 
menţionat că persoana evaluată şi soţia primesc suma de 12.500 euro pentru a continua 
lucrările la imobilul din Aleea D., nr. 16 B, fiind împuterniciţi să reprezinte interesele în 
vederea construirii imobilului şi obligându-se să cumpere materiale de bună calitate şi să 
supravegheze efectuarea lucrărilor. De asemenea, a mai depus proces-verbal încheiat la data 
de 10.08.2008 în localitatea Alessandria, Italia, în care este consemnat că soţii Z.M. şi L., 
rezidenţi în localitatea Alessandria, Italia, predau soţilor B.S. şi M., suma de 14.000 euro, în 
vederea continuării lucrărilor începute. Se menţionează de asemenea în procesul-verbal faptul 
că întreaga sumă de bani dată până în prezent urmează a fi restituită la momentul când vor 
reveni în ţară soţii Z., prin vânzarea apartamentului situat în str. Gen. T. bl. 26, sc. A, et. 3, ap. 
5, Huşi. La dosar se află şi procura încheiată la data de 25.12.2003 între soţii Z.M. şi L. şi 
soţii B.S. şi M., în prezenţa martorilor Z.L. şi B.S., în care se menţionează că persoana 
evaluată este împuternicită să construiască o casă în localitatea Huşi, Aleea D., nr. 16B, casă 
care va fi proprietatea celor două familii, fiind dat un avans suma de 13.000 euro în vederea 
cumpărării materialelor de construcţii.  

Curtea a considerat că susţinerea privind împrumutul obţinut de la persoane fizice nu 
poate fi primită, deoarece nu este întemeiată pe probe credibile. Sumele primite de la soţii 
Z.M. şi L. conform procurii şi celor două procese-verbale de predare primire încheiate într-un 
singur exemplar, cu titlu de împrumut, nu au fost menţionate în nici o declaraţie de avere 
completată de B.S. şi nu conţin dată certă, astfel că nu se poate stabili cu exactitate nici data la 
care au fost încheiate şi nici faptul material al înmânării banilor.  

A mai susţinut persoana cercetată că la începutul perioadei analizate avea economisită 
o sumă de 20.000 de dolari, echivalentul a 66862 lei, provenită din activitatea desfăşurată la 
diferite locuri de muncă între 1986-31.12.1999, din activitatea desfăşurată de soţie între 1995-
1999 la SC „H.” SA, din moştenirea rămasă de la tatăl său, de la petrecerea efectuată cu 
ocazia nunţii, din vânzarea unor bunuri cumpărate din Republica Moldova şi Turcia şi din 
valorificarea a 10000 litri de vin în fiecare an, începând din anul 1990 şi până în prezent. 

Aceste apărări nu sunt întemeiate. Afirmaţiile persoanei cercetate nu se bazează pe 
probe concludente, credibile şi veridice. Curtea a considerat că pentru dovedirea existenţei 
sumei de 20000 de dolari la începutul anului 2000 era necesar ca aceasta să fi fost menţionată 
în declaraţia de avere dată în anul 2000, tot aşa cum veniturile pretins obţinute din vânzarea în 
fiecare an a unei cantități de 10.000 de litri de vin ar fi trebuit să fi fost evidenţiate în 
declaraţiile de avere din fiecare an, până la zi. Cum în nici o declaraţie de avere persoana 
cercetată nu a introdus astfel de informaţii, nu există nici un argument serios în baza căruia să 
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se considere că reclamantul a deţinut 20000 de dolari în anul 2000 şi că în fiecare an a obţinut 
venituri din vânzarea a 10000 de litri de vin.  

Instanţa a subliniat împrejurarea că nu a reținut că persoana cercetată nu a realizat 
venituri înainte de anul 2000, ci a constatat că B.S. nu a prezentat nici un înscris din care să 
rezulte că deţinea în anul 2000 suma de 20000 de dolari, cu atât mai mult cu cât avea obligaţia 
de a declara în fiecare an toate veniturile obţinute. 

În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate în perioada 2000-2010, în sumă totală de 
563592,86 lei, s-a constat că persoana cercetată a cumpărat, potrivit contractului de vânzare-
cumpărare autentificat la nr. 3433/31.12.2012, 3067,39 mp teren situat în intravilanul 
Municipiului Huşi, Aleea D., nr. 16 B, în valoare de 10160 lei, un autoturism Renault Megane 
Sedan în valoare de 51631,24 lei - potrivit facturii din 13.12.2007 şi, conform notelor de 
concluzii, mobilier şi electrocasnice în valoare de 18600 lei. 

Curtea de Apel a mai reţinut în baza raportului de expertiză judiciară mai sus 
menţionat că persoana cercetată B.S. a rambursat împrumuturi în cuantum de 96458,62 lei şi a 
avut costuri cu întreţinerea de 94402 lei. 

Tot în perioada supusă analizei, B.S. a cheltuit suma de 292341 lei pentru construirea 
casei situate în Huși, Aleea D., nr. 16 B, jud. Vaslui. Valoarea construcţiei rezultă din raportul 
de expertiză tehnică judiciară întocmit şi lămurit în timpul judecării prezentei cauze. Instanţa 
a avut în vedere concluziile acestui raport întrucât expertul tehnic judiciar a făcut o analiză 
detaliată a cantităţii şi valorii materialelor şi a muncii necesare pentru construirea locuinţei 
după ce s-a deplasat în locul în care este situată construcţia, unde a efectuat măsurători şi a 
identificat elementele de finisaj folosite, stabilind pe etape şi tipuri de lucrări materialele şi 
valoarea manoperei pentru fiecare lucrare în parte, ţinând seama de valoarea materialelor de la 
momentul cumpărării şi de salariul mediu în ramura construcţii de la data efectuării lucrărilor. 

Instanţa a considerat că raportul de expertiză întocmit de expertul tehnic G.V. nu poate 
fi luat în seamă, întrucât nu conţine date referitoare la cheltuielile reale efectuate de persoana 
cercetată B.S. pentru construirea locuinţei sale, ci reprezintă, în esenţă, o estimare a valorii 
clădirii respective după criterii care nu pot ajuta la determinarea sumei reale de bani cheltuite 
de cel cercetat, or, în prezenta cauză relevanţă prezintă doar acele date, informaţii în temeiul 
cărora se poate stabili, obiectiv, suma de bani cheltuită efectiv pentru realizarea construcţiei. 
Edificatoare în cauză este doar suma de bani cheltuită în realitate pentru lucrările de 
construire, fără a fi reactualizată, fiindcă altfel nu poate fi comparată, fără a ajunge la 
concluzii eronate, cu veniturile obţinute în perioada analizată. Aşadar, în vederea stabilirii 
corecte a diferenţei dintre venituri şi cheltuieli prezintă importanţă doar cheltuielile reale 
suportate de cel cercetat pentru obţinerea unor bunuri, nu preţul lor de piaţă actual ori anterior 
sau alte valori care nu au fost determinate plecând de la cantităţile de materiale şi manoperă 
utilizate şi plătite pentru construirea locuinţei. 

Este adevărat că valoarea estimată de expertul tehnic G.V. este apropiată de suma de 
487280 lei inserată în procesul-verbal de recepţie nr. 10667/30.04.2010, încheiat la terminarea 
lucrărilor la imobilul situat în Huşi, Aleea D., nr. 16 B, jud. Vaslui, însă această împrejurare 
nu poate duce la înlăturarea concluziilor prezentate de expertul judiciar O.C. ce se bazează pe 
date concludente şi credibile. 

Hotărârea primei instanțe a fost recurată doar de către B.S. Înalta Curte de Casaţie si 
Justiţie prin decizia nr. 2214/14.05.2014, a admis recursul formulat de recurentul parat B.S. , 
casând sentinţa recurată si a dispus rejudecare cauzei de către aceleiaşi instanţa. 

 

I.4 Decizia Înaltei Curți asupra recursului formulat de către B.S. 

Înalta Curte a constatat că sesizarea formulată de Agenţia Naţională de Integritate s-a 
referit atât la pârâtul B.S., cât şi la soţia acestuia B.M., procedându-se corect potrivit art. 14 
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din Legea nr. 176/2010, la extinderea controlului şi asupra averii şi veniturilor soţiei persoanei 
cercetate, aceasta dobândind astfel dreptul de a prezenta orice probe, date sau informaţii 
considerate utile. 

Înalta Curte a constatat că la Curtea de Apel Iaşi, învestită cu soluţionarea cauzei la 
data de 9.12.2011, faptele şi împrejurările verificate în cursul judecăţii nu au vizat decât o 
singură persoană, pe pârâtul B.S., soţia acestuia, B.M. nefiind citată pe parcursul termenelor 
acordate, respectiv la încuviinţarea şi administrarea probelor, inclusiv a expertizei tehnice 
având ca obiectiv stabilirea sumelor de bani investite în edificarea construcţiei din Huşi, 
pentru a cărei efectuare nu a fost convocată. 

Astfel cum rezultă din actele dosarului, de-abia după ce la 9.11.2012 s-a repus pe rol 
cauza rămasă în pronunţare în urma dezbaterilor din 26.10.2012, s-a dispus citarea pârâtei 
B.M., nerezultând din încheierile de şedinţă ulterioare că aceasta şi-a prezentat poziţia în 
raport de probele administrate sau de necesitatea încuviinţării altor dovezi, apărând astfel 
întemeiată susţinerea privind încălcarea dreptului la apărare. 

Înalta Curtea a mai constatat că cele expuse referitor la cadrul procesual al litigiului la 
Curtea de Apel Iaşi demonstrează nerespectarea principiului contradictorialităţii, constituind o 
încălcare esenţială care a produs pârâtei o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin casarea 
hotărârii. 

Contradictorialitatea, componentă a dreptului la apărare, reprezintă un principiu 
fundamental al dreptului procesual civil, în temeiul căruia părţile, aflate pe poziţii cu interese 
contrare, pot să formuleze cereri, să propună, să administreze probe şi să pună concluzii cu 
privire la toate problemele de fapt şi drept de care depinde soluţionarea litigiului. 

Corelativ acestui drept la apărare, pentru asigurarea respectării sale, instanţa are 
obligaţia de a pune în discuţia părţilor toate chestiunile de fapt şi de drept apărute în cursul 
procesului, în baza cărora va soluţiona cauza. 

Înalta Curte a mai reţinut că, faţă de dispoziţiile art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă, 
constituie o vătămare şi împrejurarea că, deşi veniturile realizate şi cheltuielile efectuate de 
pârâtă au fost luate în calcul, acest aspect nu este relevat în considerentele sentinţei, care se 
referă exclusiv la persoana cercetată B.S., după cum nici dispozitivul hotărârii, prin care se a 
reținut existenţa unei diferenţe nejustificate cu privire la averea familiei şi se dispune 
obligarea exclusiv a pârâtului la plata acesteia, nu face vreo menţiune la pârâta B.M.. 

Cu prilejul rejudecării Înalta Curte a solicitat să se examineze și necesitatea 
completării probelor cu un supliment la raportul de expertiză referitoare la suma ce putea fi 
economisită de familia B. până în anul 2000 și cu proba cu martori. 

II Procedura derulată în fața Curții de Apel Iași în al doilea ciclu procesual 

In rejudecare, pârâţii B.S. si B. M. au menţionat că nu solicită efectuarea unei noi 
expertize în construcții sau contabile și nici a unui supliment de expertiză, pârâta B.M. 
precizând expres că își însușește concluziile expertizelor efectuate în primul ciclu procesual. 
Pârâții au solicitat însă efectuarea unei expertize criminalistice grafologice și audierea 
martorilor Z.L., B.S., C.P. și D.M. 

Prin încheierea de ședință din 24.11.2014 instanţa a respins proba cu expertiză 
criminalistică grafologică și a admis proba cu audierea martorilor pe care i-a limitat însă la 
trei, fiind indicați de către persoanele cercetate Z.L. si B.S. sub aspectul încheierii 
înscrisurilor sub semnătură privată și C.P. în dovedirea provenienţei sumelor de bani, cine a 
finanţat, cât și calitatea în care cei care le achitau făceau aceste plăţi. În ședința publică din 
19.01.2015 au fost audiați martorii declarațiile lor fiind consemnate și atașate la dosarul 
cauzei. 
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III. Solu ţia şi considerentele instanţei  

Analizând materialul probator administrat în cauza, atât în fața Comisiei de cercetare a 
averilor din cadrul Curţii de Apel Iaşi, cât și în fața instanței în cele două cicluri procesuale, 
inclusiv înscrisurile depuse la Înalta Curte de Casație și Justiție în raport de susţinerile părţilor 
şi dispoziţiile legale incidente, curtea de apel a constatat următoarele: 

 

III.1 Referitor la veniturile persoanelor cercetate  

Curtea, evaluând averea dobândită de B.S. si B. M. în perioada 2000-2010 a constatat 
că persoanele cercetate au realizat venituri în sumă totală de 386.170,64 lei . 

Pentru stabilirea veniturilor realizate, Curtea a avut în vedere concluziile expertul 
judiciar contabil în răspunsul la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă 
judiciară, aflat la dosar, dar şi din raportul aflat în acelaşi dosar. Astfel, s-a constatat că în 
perioada 2000-2010 persoanele cercetate au obţinut venituri de natură salarială în sumă de 
265842,00 lei, credite bancare în cuantum de 116606,64 lei şi 3722 lei-echivalentul a 1000 de 
euro la cursul BNR din data de 24.03.2008 - preţul autoturismului Dacia 1310 pe care l-a 
vândut la data de 24.03.2008, în total veniturile obţinute fiind de 386.170,64 lei 
(265842+116606,64+3722). 

Veniturile de natură salarială rezultă din cuprinsul fişelor fiscale pentru anii 2000-
2010 la care se adaugă veniturile reprezentând norma de echipare, aşa cum au fost indicate în 
adresa nr. 609047/29.09.2011, eliberată de Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră 
Vaslui, precum şi veniturile reprezentând norma de hrană menţionate în adresa cu acelaşi 
număr, nedatată. 

Suma de 116606,64 lei obţinută de la bănci a fost stabilită corect de expertul judiciar, 
în temeiul extraselor de cont ce conţin operaţiunile bancare efectuate în conturile prin care s-
au derulat împrumuturile primite de persoanele cercetate de la Raiffeisen Bank, CEC Bank, 
Banca Comercială Română şi Banca Comercială Carpatica.  

În ceea ce priveşte autoturismul Dacia 1310 L, capacitate cilindrică 1397 cmc, instanța 
a reținut că B.S. l-a vândut numitului P.C.R., la data de 24.08.2008, pentru suma de 1000 de 
euro,fapt ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare denumit de părţi „Proces-verbal”. 
Această situaţie este confirmată de cumpărător cu ocazia audierii sale de către Comisia de 
cercetare a averilor, aspectele relatate de acesta fiind complete şi credibile, dar şi de faptul că 
a menţionat această vânzare în declaraţia de avere pe care a completat-o la data de 
26.06.2008.  

Considerând că mijloacele de probă analizate înfăţişează în mod obiectiv situaţia 
transmiterii dreptului de proprietate asupra autoturismului Dacia 1310, Curtea a reținut că 
informaţiile comunicate de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Autovehiculelor Judeţul Vaslui prin adresa nr. 33644/16.03.2011, în sensul că 
persoana evaluată deţine în proprietate Dacia 1310 L, precum şi faptul că impozitul pe acest 
bun a fost achitat la zi în numele şi pentru B.S. nu sunt de natură a schimba concluzia potrivit 
căreia a operat transmiterea dreptului de proprietate asupra autoturismului şi s-a plătit preţul 
de 1000 de euro.  

Cu privire la aceste sume, inclusiv persoanele cercetate și le-au însușit. 
În apărare, persoanele cercetate au mai susţinut că au obţinut venituri de la cumnatul 

său, Z.M., şi soţia acestuia, Z.L., în perioada 2000 - 2010, în valoare de 39.500 euro, 
echivalent 152.573 lei la cursul BNR din data împrumutului.  

Cu privire la acest aspect persoanele cercetate au depus la dosarul cauzei proces-verbal 
din data de 12.08.2004, încheiat între soţii Z.M. şi L. (cumnat de soră), pe de o parte, şi soţii 
B.S. şi B.M., pe de altă parte, în care este menţionat că persoana evaluată şi soţia primesc 
suma de 12.500 euro pentru a continua lucrările la imobilul din Aleea D., nr. 16 B, fiind 
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împuterniciţi să reprezinte interesele în vederea construirii imobilului şi obligându-se să 
cumpere materiale de bună calitate şi să supravegheze efectuarea lucrărilor. De asemenea, a 
mai depus proces-verbal încheiat la data de 10.08.2008 în localitatea Alessandria, Italia, în 
care este consemnat că soţii Z.M. şi L., rezidenţi în localitatea Alessandria, Italia, predau 
soţilor B.S. şi M., suma de 14.000 euro, în vederea continuării lucrărilor începute. Se 
menţionează de asemenea în procesul-verbal faptul că întreaga sumă de bani dată până în 
prezent urmează a fi restituită la momentul când vor reveni în ţară soţii Z., prin vânzarea 
apartamentului situat în str. Gen. T. bl. 26, sc. A, et. 3, ap. 5, Huşi. La dosar se află şi procura 
încheiată la data de 25.12.2003 între soţii Z.M. şi L. şi soţii B.S. şi M., în prezenţa martorilor 
Z.L. şi B.S., în care se menţionează că persoanele evaluate sunt împuternicite să construiască 
o casă în localitatea Huşi, Aleea D., nr. 16B, casă care va fi proprietatea celor două familii, 
fiind dat un avans suma de 13.000 euro în vederea cumpărării materialelor de construcţii.  

Curtea de Apel a considerat că veniturile de 39.500 euro constând în sumele obţinute 
de la persoane fizice Z.M. şi L. nu pot fi luate în considerare pentru următoarele considerente. 

În primul rând, Curtea a observat că sumele primite de la soţii Z.M. şi L. conform 
procurii şi celor două procese-verbale de predare primire încheiate într-un singur exemplar, nu 
au fost menţionate cu nici un fel de titlu, în nici o declaraţie de avere completată de B.S.. 

 În al doilea rând, curtea subliniază faptul că atât în doctrină, cât și în jurisprudență s-a 
arătat că în situația în care terțe persoane transmit sume de bani către persoana cercetată, sub 
diverse titluri este necesar să se solicite să se facă dovada provenienței licite a respectivelor 
sume și a veridicității transmiterii. Nu poate fi primită susținerea că o persoană cu venituri 
constând din salariu sau pensie modice poate material să dăruiască sau să împrumute cu sume 
consistente terțe persoane. Mai mult, s-a considerat necesar ca terțul să dovedească modul 
licit originar de dobândirea sumei de bani transmise persoanei cercetată pentru ca aceasta 
sumă să fie calificată ca fiind licită în dobândire și de către persoana cercetată. O atare 
extindere se justifică prin aceea că în cazul pasivității instanței se poate ajunge la situația de 
validare a unor sume de bani a căror proveniență licită originară nu poate fi dovedită sau, 
există riscul transformării instanței într-un mecanism de spălare a unor bani negri, în sens de 
bani nefiscalizați sau proveniți din activități ilicite. Mai mult, în condițiile în care persoanele 
de la care persoana cercetată a primit sumele de bani indicate nu sunt persoane care să 
dispună de resurse financiare substanțiale, cu o situație materială care să susțină acordarea pe 
termen lung a unor sume de bani considerabile, s-a considerat că situația menționată este 
lipsită de veridicitate și credibilitate. 

În cauză, curtea a reținut că sumele de bani cu care ar fi putut împrumuta soţii Z. 
familia B. provin din activitatea prestată în Italia. Deși martorele audiate au susținut că ambii 
soții lucrau în Italia, curtea constat că nu s-au depus înscrisuri care să confirme această 
împrejurare decât în privința lui Z.M. nu și a soției acestuia. Mai mult, actele prezentate 
menționează clar că Z.M. beneficiază de deducere pentru întreținere soție, ceea ce confirmă 
faptul că aceasta nu a obținut venituri în mod legal din Italia . 

Din traducerea din limba italiană a certificatelor eliberate de angajatorul lui Z.M. 
curtea a reținut că acesta: 

- în anul 2002 a avut un venit brut de 3051, 9 euro din care i s-a reținut suma de 
194,39 ca impozit pe venit, suma de 27,47 ca supliment regional la impozitul pe profit și 
354,95 euro ca alte rețineri având doar 50 de zile retribuite în lunile septembrie-decembrie; 

- în anul 2003 a avut un venit brut de 7570, 79 euro din care i s-a reținut impozit de 
venit 691,22 , suma de 68,14 ca supliment regional la impozitul pe profit și contribuții în 
suma de 722 ; 

- în anul 2004 a avut un venit brut de 14515 euro din care i s-a reținut impozit pe venit 
net de 477 euro (beneficiind de deducere pentru întreținere soție și întreținere copii) , suma de 
203 euro ca supliment regional la impozitul pe profit, suma de 73 euro ca supliment regional 
la impozitul pe profit; 
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- în anul 2005 a avut un venit brut de 15017 euro din care i s-a reținut impozit pe venit 
net de 317,6 euro (beneficiind de deducere pentru întreținere soție și întreținere copii) , suma 
de 60,41 euro ca supliment regional la impozitul pe profit, suma de 33,56 euro ca supliment 
regional la impozitul pe profit și contribuții în suma de 1467,73; 

- în anul 2006 a avut un venit brut de 14794 euro din care i s-a reținut impozit pe venit 
net de 245,5 euro (beneficiind de deducere pentru întreținere soție și întreținere copii) , suma 
de 58,17 euro ca supliment regional la impozitul pe profit, suma de 33,31 euro ca supliment 
regional la impozitul pe profit și contribuții în suma de 1467,73; 

- în anul 2007 a avut un venit brut de 18444 euro din care i s-a reținut impozit pe venit 
net de 1135,71 euro (beneficiind de deducere pentru întreținere soție și întreținere copii), 
suma de 258,21 euro ca supliment regional la impozitul pe profit, și contribuții în suma de 
1866,56; 

- în anul 2008 a avut un venit brut de 19291,69 euro din care i s-a reținut impozit pe 
venit net de 1405,05 euro (beneficiind de deducere pentru întreținere soție și întreținere copii), 
suma de 270,07 euro ca supliment regional la impozitul pe profit, și contribuții în suma de 
1952,16. 

Veniturile obținute ulterior anului 2008 de Z.M. nu prezintă nici un fel de relevanță, 
fiind obținute după data la care se pretinde că s-a dat ultima tranșă din bani. 

Prin urmare, curtea a reținut că până în august 2004 când se pretinde că s-a remis cea 
mai mare parte a sumei, respectiv 25.500 euro din totalul de 39500 euro, Z.M. avea un venit 
modest respectiv de circa 2500 euro net pe în întreg anul 2002, 6100 euro net în întreg anul 
2003 și cca 7000 euro net până în august 2004 când s-a remis suma de 12.500 euro. Dincolo 
de faptul că sumele obținute de Z.M. trebuiau să sigure întreținerea a 4 persoane în Italia, soții 
Z. având doi copii minori, curtea a constatat că întreg venitul obținut de Z.M. până în august 
2004 nu este măcar la limita de 25.500 de euro, cât se pretinde că a înmânat familiei B., 
făcând lipsită de orice credibilitatea posibilitatea reală a remiterii de către familia Z. a sumei 
de 25.500 de euro către familia B. Și ulterior anului 2004 în raport de veniturile nete obținute, 
cheltuielile aferente întreținerii propriei familii în Italia, desele vizite în țară fac dificil de 
crezut posibilitatea reală de a putea împrumuta suma de 14000 euro în 2008. Mai mult, la 
remiterea sumei de 14000 de euro nu a fost prezent nici un martor asistent, neexistând nici un 
fel de probe privind remiterea efectivă a acestei sume de bani. În atare condiții înscrisul 
respectiv, nefiind autentificat şi neavând dată certă, nu poate fi opozabil terţilor, cu atât mai 
mult cu cât la încheierea convenţiei nu a participat nici un martor asistent. 

În al treilea rând, curtea a constatat că înscrisurile privind remiterea sumei de 39500 
euro nu conţin dată certă, astfel că nu se poate stabili cu exactitate nici data la care au fost 
încheiate şi nici faptul material al înmânării banilor. În ceea ce privește acest ultim aspect în 
rejudecare, cu privire la primele două înscrisuri, părțile au încercat să facă dovada cu martori 
a faptului material al înmânării banilor. Curtea a considerat însă că declarația martorei B.S. 
mama paratului B.S. nu poate fi primită fiind lovită de subiectivism datorită relației dintre 
mamă și fiu și conținând grave inadvertențe care îi afectează credibilitatea.  

Astfel, deși martora susține că soţii Z. au înmânat suma de 13 mii euro în prezența ei, 
interpelată de instanță cu privire la tipul/felul de bancnote care s-au înmânat a arăta că nu ştie 
ce fel de bancnote s-au înmânat. Nici depoziţia martorei Z.L., nu poate fi primită fiind de 
asemenea subiectivă având în vedere gradul de rudenie dintre acestea și pârâţi, fiind mama 
persoanei cercetate B.M. și conținând grave inadvertențe care îi afectează credibilitatea, 
martora declarând că în vara lui 2003 s-a încheiat actul prin care s-a remis suma de 13000 
euro, deși părțile și ceilalți martori au declarat că de Crăciun s-au remis banii, fiind consemnat 
și în actul încheiat data de 25.12.2003. 

În al patrulea rând, curtea a constatat că atât actele prezentate, cât și susținerile 
părților cuprind contradicții vădite referitoare la titlu cu care s-au primit aceste sume de bani, 
susținându-se atât că ar reprezenta partea/contribuția familiei Z. pentru construirea unei 
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locuințe comune, cât și împrejurarea că au caracterul unui împrumut. Mai mult, deși se susține 
că sumele au fost primite pentru ca B.S. şi M. să construiască o casă în localitatea Huşi, Aleea 
D., nr. 16B, casă care va fi proprietatea celor două familii, aspect susținut și de martorii 
audiați, Z.L., B.S., C.P., curtea a reținut că nici în certificatul de urbanism, nici în cuprinsul 
autorizației de construcție, sau al proiectului construcției nu este menționat ca proprietar decât 
B.S.. Aceste acte sunt ulterioare pretinsei înțelegeri a părților intervenită în 2001-2002. 
Contrar susținerilor persoanelor cercetate și a martorelor audiate că s-a construit un duplex, că 
există două bucătării, putând fi folosită de ambele familiei, curtea a reținut că atât potrivit 
documentației tehnice menționate cât și potrivit expertizei efectuate la fața locului a fost 
construită o „locuință familială”, care conține o singură bucătărie, destinata astfel utilizării de 
către o singură familie. Nu poate fi primită apărarea persoanelor cercetate că, in condiţiile in 
care dispoziţiile art. 489 si art. 492 din Codul civil instituie prezumţia de drept cum ca 
titularul dreptului de proprietate asupra pământului este si titularul dreptului de proprietate 
aspra construcţiilor și câta vreme la data parcurgerii si obţinerii actelor care au premers 
construire dar si care au atestat executarea acesteia proprietar al terenului era B.S. si actele 
erau obligatorii a fi făcute pe numele acestuia in virtutea legii si pentru ca altfel nu se putea 
juridic. Există posibilitatea legală a construirii pe terenul altei persoane o construcție proprie 
atâta timp cât se dobândește un drept de superficie și proprietarul terenului își dă acordul scris 
în sensul construirii pe terenul proprietatea sa. 

 În plus, în procesul-verbal încheiat la data de 10.08.2008 în localitatea Alessandria se 
arată că „întreaga sumă de bani dată până în prezent urmează a fi restituită la momentul când 
vor reveni în ţară soţii Z.” de unde rezultă clar că părțile nu intenționau ca locuința să fie 
comună celor două familii, ci ca sumele respective au caracterul unui împrumut. 

În raport de cele menționate anterior, curtea a constatat că susținerile părților și a 
martorilor audiați privind suma de 39500 de euro nu se coroborează cu celelalte probe 
administrate în cauză, ci conțin erori și inadvertențe care le afectează credibilitatea și nu 
permit formarea convingerii instanței în sensul că situația descrisă corespunde realității. 

Au mai susţinut persoanele cercetate că la începutul perioadei analizate avea 
economisită o sumă de 20000 de dolari, echivalentul a 66862 lei, provenită din activitatea 
desfăşurată la diferite locuri de muncă între 1986-31.12.1999, din activitatea desfăşurată de 
soţie între 1995-1999 la SC „H.” SA, din moştenirea rămasă de la tatăl său, de la petrecerea 
efectuată cu ocazia nunţii, din vânzarea unor bunuri cumpărate din Republica Moldova şi 
Turcia şi din valorificarea a 10000 litri de vin în fiecare an, începând din anul 1990 şi până în 
prezent. 

Aceste apărări nu au mai fost reluate în rejudecare, însă curtea a ținut să aprecieze că 
aceste susțineri nu puteau fi primite pentru că nu au la bază probe concludente, credibile şi 
veridice. Curtea a considerat că pentru dovedirea existenţei sumei de 20.000 de dolari la 
începutul anului 2000, o sumă absolut considerabilă, reprezentând contravaloare a două 
apartamente, era necesar ca aceasta să fi fost menţionată în declaraţia de avere dată în anul 
2000, tot aşa cum veniturile pretins obţinute din vânzarea în fiecare an a unei cantități de 
10.000 de litri de vin ar fi trebuit să fi fost evidenţiate în declaraţiile de avere din fiecare an, 
până la zi. Cum în nici o declaraţie de avere persoana cercetată nu a introdus astfel de 
informaţii,  şi nu s-au depus alte înscrisuri doveditoare (certificate, dovezi de conturi şi 
depozite, carnete de economii etc.), nu există nici un argument serios în baza căruia să se 
considere că reclamantul a deţinut 20.000 de dolari în anul 2000, cu atât mai mult cu cât în 
anul 1991 cumpărase cu împrumut CEC apartamentul coproprietatea sa și a mamei sale 
potrivit contractului de vânzare 2453/1991. 

 

III.2. Referitor la cheltuielile persoanelor cercetate 
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Curtea a reținut că în primul ciclu procesual s-a reținut că persoanele cercetate au 
cheltuit în perioada supusă verificării suma de 563592,86 lei, cu 177.422,22 lei mai mult 
decât veniturile obţinute.  

În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate în perioada 2000-2010, curtea a constatat că 
este de necontestat faptul că persoanele cercetate au cumpărat, potrivit contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat la nr. 3433/31.12.2012, 3067,39 mp teren situat în intravilanul 
Municipiului Huşi, Aleea D., nr. 16 B, în valoare de 10.160 lei, un autoturism Renault 
Megane Sedan în valoare de 51631,24 lei-potrivit facturii din 13.12.2007 şi, conform notelor 
de concluzii, mobilier şi electrocasnice în valoare de 18600 lei. 

Curtea de Apel a mai reţinut în baza raportului de expertiză judiciară mai sus 
menţionat și a răspunsului expertei și obiecțiuni că persoana cercetată B.S. a rambursat 
împrumuturi în cuantum de 92.458,62 lei şi a avut costuri cu întreţinerea de 94.402 lei. 

Tot în perioada supusă analizei, B.S. a cheltuit sume de bani pentru construirea casei 
situate în Huși, Aleea D., nr. 16 B, jud. Vaslui. În ceea ce privește cheltuielile făcute cu 
edificarea construcției curtea a reținut că în procesul-verbal de recepţie nr. 10667/30.04.2010, 
încheiat la terminarea lucrărilor la imobil semnat și însușit de persoanele cercetate este 
menționată că valoarea lucrărilor este de 487.280 ron. Referitor la costul construcţiei situate 
în Huşi, Aleea D., nr. 16 B, Curtea a mai reținut că expertul tehnic G.V. a stabilit valoarea 
materialelor şi a muncii necesare edificării imobilului din Aleea D., nr. 16 B, jud. Vaslui, şi a 
estimat anul efectuării lucrărilor respective, iar în final, în funcţie de perioada edificării 
construcţiei, a materialelor folosite şi a muncii incorporate, a stabilit valoarea imobilului 
expertizat. Întocmirea expertizei a avut în vedere caracteristicile tehnice ale construcţiei, 
arătate detaliat în conţinutul raportului, evaluarea imobilului realizându-se în conformitate cu 
prevederile Decretului nr. 256/1984, Anexa nr. 4, tabel nr. 1, avându-se în vedere 
împrejurarea că imobilul a fost executat în regie proprie. Imobilul fiind executat eşalonat, 
începând cu anul 2003, când a fost obţinută Autorizaţia de construire nr. 61/07.10.2003, şi 
până în anul 2010, când a fost recepţionat cu procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr. 10667/30.04.2010. Actualizarea valorii tehnice determinate conform 
prevederilor legale mai sus arătate s-a realizat diferenţiat pe perioada de execuţie a lucrărilor, 
astfel: structura de rezistenţă şi anvelopa au fost executate în 2004 cu o parte din materialele 
achiziţionate în anul 2003, coeficientul de reactualizare fiind de 5.994,939; finisajele au fost 
executate în anul 2005/2006, coeficientul de reactualizare fiind de 7269,276; instalaţiile 
funcţionale au fost executate în anul 2008, coeficientul de reactualizare fiind de 9.797,530. 
Astfel a rezultat că valoarea reactualizată este în total de 478.741 RON. S-a apreciat că în 
privinţa lucrărilor executate în regie proprie costurile cu TVA pentru manopera aferentă nu se 
mai regăsesc în valoarea lucrărilor executate, astfel încât din valoarea totală, expertul a redus 
costul cu TVA, rezultând valoarea totală reactualizată de 460.549 RON. 

Curtea a considerat că valoarea prezentată în cadrul acestui raport este fără îndoială 
cea mai apropiată de costurile reale suportate de persoanele cercetate pentru edificarea 
imobilului. Nu poate fi ignorată împrejurarea că persoanele cercetate au recunoscut implicit 
valoarea lucrărilor executate la 487.280 ron prin semnarea procesului verbal de recepţie nr. 
10667/30.04.2010. La cel moment nu exista nici o rațiune pentru a ascunde valoarea 
adevărată a lucrărilor executate, nefiind încă sesizată ANI. Totodată, nu exista nici o rațiune 
pentru care, dacă persoanele cercetate ar fi cheltuit doar în jur de 230.000 lei cum ulterior 
au susținut, să accepte o asemenea valoare care atrăgea implicit plata anuală a unui impozit 
mult mai mare, dar și plata imediată a unei diferențe de taxe de autorizație semnificativă de 
1716,8 lei. 

În raport de aceste aspecte, curtea a apreciat că valoarea de 292341 lei a construcţiei 
rezultată din raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit şi lămurit în timpul judecării în 
primul ciclu procesual de către expertul O.C. este subiectivă și nu poate fi primită, având în 
vedere considerentele anterior reținute. Mai mult, curtea a considerat că, chiar dacă expertul 
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tehnic judiciar a făcut o analiză detaliată a cantităţii şi valorii materialelor şi a muncii necesare 
pentru construirea locuinţei după ce s-a deplasat în locul în care este situată construcţia, unde 
a efectuat măsurători şi a identificat elementele de finisaj folosite, stabilind pe etape şi tipuri 
de lucrări materialele şi valoarea manoperei pentru fiecare lucrare în parte, ţinând seama de 
valoarea materialelor de la momentul cumpărării şi de salariul mediu în ramura construcţii de 
la data efectuării lucrărilor, nu este exclusă ipoteza ca acesta să se fi înșelat asupra cantităților 
de materiale folosite sau a prețului acestora sau în privința unor lucrări ascunse care au fost 
omise. De altfel, expertiza nu conţine date certe referitoare la cheltuielile reale efectuate de 
persoanele cercetate B.S. și M. pentru construirea locuinţei sale, nefiind dovezi materiale cu 
privire la costurile nici a materialelor în totalitate și nici a manoperei, ci reprezintă, în 
esenţă, o estimare subiectivă a expertului cu privire la valoarea lucrărilor de construcție. În 
plus, este greu de crezut că finalizarea unei construcții impozabile pe trei nivele P+1+M de 
464 m suprafață desfășurată, cu alei, trotuare, magazie, gard care împrejmuiește suprafața 
de 3067,39 mp teren ar fi putut costa doar 292.341 lei. 

Prin urmare curtea a constatat că persoanele cercetate au cheltuit în perioada supusă 
verificării suma de 10160 lei reprezentând valoarea a 3067,39 mp teren situat în intravilanul 
Municipiului Huşi, Aleea D., nr. 16 B, suma de 51631,24 lei, pentru autoturismul Renault 
Megane Sedan, suma de 18600 lei pentru mobilier şi electrocasnice suma de 92.458,62 lei 
pentru rambursare împrumuturi, suma de 94.402 lei costuri cu întreţinerea și suma de 460.549 
RON pentru edificarea construcției din Municipiului Huşi, Aleea D., nr. 16 B. 

În consecință, curtea a reținut că persoanele cercetate au cheltuit în perioada supusă 
verificării suma de 727.857,48 lei, cu 341.686,84 lei mai mult decât veniturile obţinute 
acestea din urmă fiind de 386.170,64 lei.  

Curtea, însă, având în vedere principiul neagravării în propria cale de atac, va pronunța 
hotărârea ca urmare a exercitării doar de către persoanele cercetate a căii de atac a recursului 
și că în primul ciclu procesual s-a constat că persoana cercetată a efectuat cheltuieli 
nejustificate, doar în cuantum doar de 177422,22 lei, a constatat că în acest stadiu procesual, 
este limitată să rețină, doar în această limită, efectuarea de cheltuieli nejustificate de către 
persoanele cercetate, iar suma care poate fi confiscată de la persoanele cercetate B.S. și B.M. 
este doar de 177.422,22 lei. 

 

Temeiul legal al soluției instanței  

Pentru considerentele expuse la punctul anterior, având în vedere principiul 
neagravării ca urmare a exercitării proprii căi de atac, constatând că prezumţia dobândirii 
licite a averii instituită prin art. 44 alin. (8) din Constituţie, una din garanţiile constituţionale 
ale dreptului de proprietate, a fost răsturnată în privinţa sumei de 177.422,22 lei, în temeiul 
art. 20 din Legea nr. 115/1996 curtea de apel a dispus admiterea sesizării formulate de 
Agenţia Naţională de Integritate, a constatat că persoanele cercetate B.S. și soția acestuia 
B.M. au efectuat cheltuieli nejustificate de 177.422,22 RON, a dispus confiscarea sumei 
menționate și a obligat persoanele cercetate B.S. și pe soția acestuia B.M. să plătească suma 
de 177.422,22 RON la bugetul statului, în termen de 60 de zile de la rămânerea irevocabilă a 
prezentei sentinţe. 

În vederea garantării plăţii acestei sume, Curtea de apel, în temeiul art. 17 alin. 2 din 
Legea nr. 115/1996, a luat măsura indisponibilizării bunurilor imobile ale persoanelor 
cercetate B.S. și B.M. până la rămânerea irevocabilă a sentinţei. 
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2. Prescripţia dreptului la acţiune. Momentul în care începe să curgă termenul de 
prescripție. Relevanța emiterii facturii și a necontestării acesteia 

Raportul juridic dedus judecăţii nu este unul contractual, dreptul şi obligaţia 
corelativă la încasarea, respectiv plata diferenţei dintre costul mediu lunar şi contribuţia 
lunară de întreţinere ce revine ca obligaţie de plată beneficiarului, au un izvor legal, 
respectiv prevederile art. 33 alin. 1 din Legea nr. 448/2006 şi art. 33 alin. 2 din HG nr. 
268/2007.  

În atare condiții, data emiterii facturii nu prezintă nici o relevanță, dispozițiile art. 7 
din Decretul nr. 167/1958 neputând fi interpretate în sensul stabilirii prescripţiei în funcţie de 
voinţa reclamantei care poate oricând să emită o factură, ci în sensul că este necesară 
emiterea facturii pentru ca instituția publică să poată plăti preţul, în absenţa acestui 
document contabil neputând fi decontat fiscal serviciul executat. Necontestarea facturilor 
emise nu echivalează cu recunoașterea debitului, nefiind un caz de întrerupere a prescripției, 
decât „recunoașterea dreptului a cărei acțiune se prescrie făcută de cel în folosul căruia 
curge termenul de prescripție” potrivit art. 16 lit a din Decretul nr. 167/1958 . Or această 
recunoaștere trebuie să fie neîndoielnică, condiție ce nu este îndeplinită în cauză, atâta timp 
cât facturile nu au fost acceptate la plată. 

Decizia civilă nr. 230/23.02.2015 

1. Circumstanțele cauzei 

Cadrul procesual 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. 

3791/89/2013*, reclamantul Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Vrancea a 
chemat în judecată pe pârâtele Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui şi Consiliul Judeţean Vaslui solicitând obligarea acestora la plata sumei de 569.894 lei 
reprezentând diferenţa între costul mediu lunar şi contribuţia lunară de întreţinere aferentă 
perioadei ianuarie 2009 – 31.12.2010, pentru un număr de 13 persoane adulte cu handicap. 

2. Hotărârea instanței de fond 

Prin sentinţa civilă nr. 487/13.05.2014 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 
3791/89/2013 s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul 
Judeţean Vaslui, invocată prin întâmpinare, s-a admis în parte excepţia prescripţiei dreptului 
la acţiune, invocată prin întâmpinare și s-a respins cererea de chemare în judecată formulată 
de reclamantă pentru suma de 509.507,70 lei, reprezentând diferenţa între costul mediu lunar 
şi contribuţia lunară de întreţinere aferentă perioadei ianuarie 2009 – 20.10.2010, pentru un 
număr de 13 persoane adulte cu handicap, pentru prescripţia dreptului la acţiune; s-a admis în 
parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă 
şi Protecţia Copilului Vrancea în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Consiliul Judeţean Vaslui care au fost obligate să 
plătească reclamantei suma de 37.158,56 lei, reprezentând diferenţă între costul mediu lunar şi 
contribuţia lunară de întreţinere aferentă perioadei 21.10.2010 – 31.12.2010, pentru un număr 
de 8 persoane adulte cu handicap. 

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut următoarele referitor la excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune: 

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat obligarea pârâţilor la plata 
sumei de 569.894 lei reprezentând diferenţa între costul mediu lunar şi contribuţia lunară de 
întreţinere ce revine ca obligaţie de plată beneficiarului, aferentă perioadei ianuarie 2009 - 
30.12.2010 pentru un număr de 13 persoane adulte cu handicap. 
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S-a observat că obiectul cauzei nu este o creanţă bugetară în sensul Codului de 
procedură fiscală, astfel că raportul juridic dedus judecăţii nu este un raport juridic fiscal, iar 
prevederile C.proc.fisc. în materie de prescripţie a dreptului la acţiune nu sunt aplicabile. 

Ca urmare, raportului juridic dedus judecăţii îi sunt aplicabile dispoziţiile de drept 
comun în materia prescripţiei dreptului la acţiune, respectiv faţă de data naşterii dreptului la 
acţiune şi prevederile art. 201 din Legea nr. 71/2011, este incident regimul juridic al 
prescripţiei dreptului la acţiune astfel cum a fost reglementat prin Decretul nr. 167/1958. 

De asemenea, se a reținut că raportul juridic dedus judecăţii nu este unul contractual, 
dreptul şi obligaţia corelativă la încasarea, respectiv plata diferenţei dintre costul mediu lunar 
şi contribuţia lunară de întreţinere ce revine ca obligaţie de plată beneficiarului, au un izvor 
legal, respectiv prevederile art. 33 alin. 1 din Legea nr. 448/2006 şi art. 33 alin. 2 din HG nr. 
268/2007. 

Potrivit art. 33 alin. 3 din HG nr. 268/2007 decontarea cheltuielilor se face lunar 
pentru luna anterioară, astfel încât dreptul la acţiune se naşte lunar pentru cheltuielile 
efectuate în luna anterioară. 

În aceste condiţii, pentru fiecare lună în care reclamanta a suportat cheltuielile de 
întreţinere s-a născut în temeiul prevederilor mai sus indicate, câte un drept la acţiune distinct, 
care a început să curgă, în condiţiile art. 7 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, în ulterioară 
efectuării cheltuielilor. 

Nu s-a putut reține că termenul de prescripţie ar fi început să curgă de la data emiterii 
facturii fiscale, întrucât, după cum s-a arătat mai sus, în cauză raportul juridic dedus judecăţii 
are un izvor legal (grefat cel mult pe un fapt juridic, respectiv îmbogăţirea fără justă cauză), 
iar nu unul contractual, astfel încât nu prezintă relevanţă în cauză, sub aspectul începerii 
cursului prescripţiei, data emiterii facturii.  

Pe de altă parte, emiterea facturii de către reclamantă nu întrerupe cursul prescripţiei, 
neîncadrându-se în niciuna din situaţiile prevăzute de art. 16 din Decretul 167/1958. Nici 
faptul că această factură nu a fost contestatară de către pârâţi nu face dovada recunoaşterii 
debitului în condiţiile art. 16 lit. a din Decretul nr. 167/1958, întreruperea cursului prescripţiei 
putând fi reţinută doar în situaţia acceptării exprese în plată, prin semnarea facturii, acceptare 
făcută în cursul termenului de prescripţie. 

Ca urmare, având în vedere data introducerii acţiunii (23.10.2013), durata termenului 
de prescripţie este de 3 ani, conform art. 3 alin. 1 prima teză din Decretul nr. 167/1958, 
precum şi faptul că în cauză nu s-a făcut dovada întreruperii sau suspendării curgerii acestui 
termen în condiţiile art. 13-16 din Decretul nr. 167/1958, tribunalul a constatat că pretenţiile 
reclamantei sunt parţial prescrise. 

În consecinţă, a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată prin 
întâmpinare şi a respins ca prescris pretenţiile reclamantei pentru suma de 509.507,70 lei, 
reprezentând diferenţa între costul mediu lunar şi contribuţia lunară de întreţinere aferentă 
perioadei ianuarie 2009 – 20.10.2010, pentru un număr de 13 persoane adulte cu handicap, 
din care 262.184 lei (1.680 lei lunar/persoană, conform HCJ Vrancea nr. 14/03.04.2009), 
diferenţă pentru perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 şi 247.323,70 lei (23.670 lei/adult/an, 
respectiv 1.972,50 lei lunar/persoană, conform HCJ Vrancea nr. 7/25.02.2010), diferenţă 
pentru prescripţia dreptului la acţiune. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, tribunalul a reținut că art. 54 alin. 1 din Legea nr. 
448/2006 instituie regula că „persoana cu handicap are dreptul să fie îngrijită şi protejată într-
un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau 
reşedinţa". 

În baza art. 54 alin. 3 din Legea nr. 448/2006, ca o excepţie de la regula stabilită în 
aliniatul anterior, „ în cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi 
asigurate în condiţiile prevăzute la alin. 1, persoana cu handicap poate fi îngrijit ă şi protejată 
într-un centru aflat în altă unitate administrativ-teritorială. 
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Următoarele aliniate ale art. 54 din Legea nr. 448/2006 stabilesc că decontarea 
cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în baza costului mediu 
lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu handicap este 
îngrijită şi protejată, iar modalitatea de decontare va fi stabilită prin normele metodologice de 
aplicare a prevederilor prezentei legi. 

Normele Metodologice în discuţie au fost aprobate prin HG nr. 268/2007 publicată în 
M. Of. nr. 233 din 04 aprilie 2007, Norme care în art. 34 alin. 1 prevăd că „de la data 
publicării prezentelor norme metodologice, admiterea persoanelor cu handicap în centrele 
rezidenţiale publice din alt judeţ decât cel de domiciliu se face numai la solicitarea 
conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea 
administrativ-teritorială în care persoana cu handicap îşi are domiciliul". În lumina 
dispoziţiilor art. 34 alin. 2 din HG nr. 268/2007, solicitarea cuprinde acordul direcţiei generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului de a achita costul mediu lunar de cheltuieli stabilit 
pentru respectivul centru rezidenţial în care urmează să fie admisă persoana cu handicap. 

Din interpretarea acestor texte de lege şi având în vedere principiile care guvernează 
aplicarea în timp a legii, rezultă că pentru persoanele care cad sub incidenţa Legii nr. 
448/2006 şi admise în centre rezidenţiale anterior datei de 4 aprilie 2007, data intrării în 
vigoare a HG nr. 268/2007, nu sunt necesare formalităţile prevăzute de Normele 
Metodologice de punere în aplicare a respectivului act normativ. Astfel, este necesară 
solicitarea conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din 
unitatea administrativ-teritorială în care persoana cu handicap îşi are domiciliul de la data 
publicării acesteia, per a contrario nu este necesară o astfel de solicitare şi pentru persoanele 
internate anterior, astfel cum în mod corect a susţinut şi reclamanta. 

Cu toate acestea, instanţa a constatat că în ceea ce îl priveşte pe numitul A.V., acesta a 
fost admis în centrul rezidenţial din Jariştea, în temeiul Hotărârii nr. 76/31.08.2007 a Comisiei 
de Evaluare, plasare sau încetare a Plasamentului Persoanelor Adulte cu Handicap a jud. 
Vrancea. Astfel, faţă de data actului de primire în centru rezidenţial era necesară solicitarea 
conducătorului pârâtei, însă reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii acestei condiţii 
procedurale anterioare primirii în centru. 

Aşa fiind, s-a reținut ca parţial nefondate criticile pârâtelor privind inexistenţa 
solicitării şi acordului D.G.A.S.P.C. Vaslui date în condiţiile art. 34 din HG nr. 268/2007, 
doar în ceea ce priveşte celelalte 12 persoane adulte cu handicap. 

În ceea ce priveşte condiţiile necesar a fi îndeplinite, tribunalul a constatat că din 
interpretarea coroborată a prevederilor art. 33 şi 34 din HG nr. 268/2007, rezultă că 
reclamanta trebuia să facă dovada îndeplinii cumulative a următoarelor cerinţe: persoanele 
pentru care s-a solicitat decontarea cheltuielilor să fie persoane încadrate în grad de handicap 
şi primite în centrele rezidenţiale de îngrijire ce aparţin reclamantei; aceste persoane să fi 
avut în perioada cât s-au aflat în centrele rezidenţiale de îngrijire ale reclamantei domiciliul pe 
raza teritorială a Judeţului Vaslui; să facă dovada costului mediu lunar al cheltuielilor, 
stabilit prin hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea. 

Referitor la prima condiţie enumerată mai sus, s-a constatat că pentru toate cele 13 
persoane indicat în cererea de chemare în judecată reclamanta a făcut dovada că sunt 
încadrate în grad de handicap şi că au beneficiat de îngrijiri în perioada 21.10.2010 – 
31.12.2010 în centrele rezidenţiale aparţinând reclamantei, majoritate (12 persoane) fiind 
primite în centrele de îngrijire anterior datei de 04.04.2007. 

A doua condiţie privind domiciliul persoanelor încadrate în grad de handicap, 
tribunalul a constatat că reclamanta a făcut dovada că 8 din persoanele aflate în centrele sale 
de îngrijire au avut domiciliul în raza teritorială a Judeţului Vaslui. Pe de altă parte în ceea ce 
le priveşte pe celelelate 5 pesoane cu handicap, acestea deţin cărţi de identitate provizorii în 
care emitentul acestora a menţionat ,,lipsă dovadă domiciliu". Astfel, aceste cărţi de identitate 
provizorii nu pot face dovada că domiciliul acestor persoane se afla pe raza Judeţului Vaslui, 
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în condiţiile în care prin însăşi actele oficiale emise de autorităţile competente se confirmă 
lipsa dovezii acestui domiciliu. 

Ca urmare, în lipsa dovezii domiciliului, devin aplicabile prevederile art. 54 alin. 1 
teza finală din Legea nr. 448/2006, persoana cu handicap are dreptul să fie îngrijită şi 
protejată într-un centru din judeţul în a cărui rază teritorială îşi are reşedinţa. Or, cum în cauză 
însăşi reclamanta a recunoscut că aceste persoane locuiesc şi sunt îngrijite în centrele de 
rezidenţă care îi aparţin, reclamanta nu are dreptul de a solicita obligarea pârâtelor la plata 
diferenţei dintre costul mediu lunar şi contribuţia lunară de întreţinere ce revine ca obligaţie 
de plată beneficiarului. 

Faţă de cele expuse, tribunalul a apreciat cererea reclamantei este neîntemeiată în 
privinţa celor 5 persoane, pentru care nu s-a făcut dovada că, în perioada pentru care se 
solicită decontarea, domiciliul acestor persoane se afla pe raza Judeţului Vaslui. 

În fine, referitor la cea de-a treia condiţie, instanţa a constatat că reclamanta a făcut 
dovada cuantumului costului mediu pentru anul 2010, acesta fiind aprobat prin HCJ Vrancea 
nr. 7/25.02.2010, având valoarea de 1.972,50 lei. 

Faţă de toate aceste considerente, tribunalul a admis în parte cererea reclamantei cu 
privire la obligarea pârâţilor, în solidar, la achitarea diferenţei între costul mediu lunar şi 
contribuţia lunară de întreţinere aferentă perioadei 21.10.2010 – 31.12.2010, pentru un număr 
de 8 persoane adulte cu handicap și a respins ca neîntemeiată cererea acordarea diferenţei 
între costul mediu lunar şi contribuţia lunară de întreţinere aferentă perioadei 21.10.2010 – 
31.12.2010, pentru celelalte 5 persoane cu handicap, respectiv suma de 23.227,74 lei. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat în termen recurs reclamantul Direcţia Generală 
de Asistenţă şi Protecţia Copilului Vrancea criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

3 Motivele de recurs înfăţişate de recurentă și apărările formulate de intimată 

În motivarea recursului se arată că Tribunalul dă o interpretare diferită a dispoziţiilor 
legale în materie şi a materialului probator administrat în cauză, hotărârea pronunţată fiind 
lipsită în parte de temei legal, dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, solicitând casarea 
în parte a sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare. 

Recurenta a invocat incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct.8 potrivit 
căruia casarea unor hotărâri se poate cere când hotărârea pronunţata hotărârea a fost dată cu 
încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. 

Sub acest aspect recurenta arată că termenul de prescripţie a început să curgă de la data 
emiterii facturii fiscale, respectiv 17.10.2013, facturile emise fiind transmise Direcţiei 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui care a confirmat primirea acestora. 
În acest sens sunt și dispozițiile art. 7 din Decretul lege 167/1958. Mai mult, necontestarea 
facturilor emise echivalează cu recunoașterea debitului, fiind deci un caz de întrerupere a 
prescripției. Prin urmare în mod nejustificat instanța de fond a admis excepţia prescripţiei 
dreptului la acţiune şi a respins ca prescris pretenţiile sale pentru suma de 509.507,70 lei, 
reprezentând diferenţa între costul mediu lunar şi contribuţia lunară de întreţinere aferentă 
perioadei ianuarie 2009 – 20.10.2010, pentru un număr de 13 persoane adulte cu handicap. 

Cu privire la fondul cauzei, recurentul consideră că a făcut dovada îndeplinirii 
cumulative a condițiilor prevăzute de art. 33 şi 34 din HG nr. 268/2007.  

Astfel toate cele 13 persoane pentru care s-a solicitat decontarea cheltuielilor sunt 
persoane încadrate în grad de handicap și au beneficiat de îngrijiri în centrele rezidenţiale de 
îngrijire ce aparţin județului Vrancea .  

Tot fără echivoc este și dovada costului mediu lunar al cheltuielilor, stabilit prin 
hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea. 

În ceea ce privește condiția ca aceste persoane să fi avut în perioada cât s-au aflat în 
centrele rezidenţiale de îngrijire ale reclamantei domiciliul pe raza teritorială a Judeţului 
Vaslui, consideră că în mod greșit i-a fost respinsă cererea pentru un număr de 5 persoane din 
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cele 13 persoane pentru care s-a solicitat decontarea cheltuielilor, motivat că aceștia dețin 
carte provizorie de identitate. Conform art. 12 din OUG 97/2005 prin act de identitate se 
înțelege și cartea provizorie de identitate, prin urmarea aceasta face dovada domiciliului.  

În plus instanța de fond nu a analizat raportul juridic dinte părți din prisma îmbogățirii 
fără justă cauză, în condițiile în care în dosarul 14350/231/2011 la rândul său a fost obligată la 
plata sumei de 505.569 reprezentând diferenţa între costul mediu lunar şi contribuţia lunară de 
întreţinere aferentă pentru persoanele adulte cu handicap cu domiciliu în județul Vrancea și 
care au beneficiat de îngrijiri în centrele rezidenţiale de îngrijire ce aparţin județului Vaslui . 
Consideră că trebuie să existe o obligație similară și din partea pârâtei. 

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului şi păstrarea sentinţei 
Tribunalului ca legală şi temeinică reluând susținerile și apărările formulate în fața primei 
instanțe. În recurs nu s-au mai administrat alte probe. 

4. Soluţia şi considerentele instanţei de recurs 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziţiile legale incidente, 
motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea a constatat că recursul este nefondat pentru 
următoarele considerente: 

În mod corect prima instanţă a admis în parte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune 
și a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă pentru suma de 
509.507,70 lei, reprezentând diferenţa între costul mediu lunar şi contribuţia lunară de 
întreţinere aferentă perioadei ianuarie 2009 – 20.10.2010, pentru un număr de 13 persoane 
adulte cu handicap, pentru prescripţia dreptului la acţiune; a admis în parte cererea de 
chemare în judecată formulată și a obligat pârâtele să plătească reclamantei suma de 
37.158,56 lei, reprezentând diferenţă între costul mediu lunar şi contribuţia lunară de 
întreţinere aferentă perioadei 21.10.2010 – 31.12.2010, pentru un număr de 8 persoane adulte 
cu handicap. 

Conform art. 201 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, 
prescripţiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil, sunt şi rămân 
supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit, aceleași prevederi fiind cuprinse și în 
dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod civil). Aşadar, din coroborarea 
dispoziţiilor legale privind aplicarea legii civile în timp, rezultă, în mod neîndoielnic că 
prescripţia extinctivă, invocată pentru o situaţie în întregime încheiată înainte de intrarea în 
vigoare a legii noi, rămâne supusă dispoziţiilor care au instituit-o.  

În consecință, un raport juridic încheiat sub imperiul legii vechi, cum este în prezenta 
cauza, este supus dispozițiilor Decretului nr. 167/1958, act normativ care reglementează 
instituţia prescripţiei extinctive și care în art. 18 conţine dispoziţii procedurale, instituind 
posibilitatea invocării excepţiei din oficiu de către instanţa de judecată, oricând în cursul 
judecării cauzei, ceea ce-i conferă caracterul unei excepţii de ordine publică, chiar dacă 
potrivit art. 2512 alin. (2) din Noul Cod civil, instanța de judecată nu mai are această 
posibilitate. 

Nu pot fi primite susținerile recurentei în sensul că termenul de prescripţie a început să 
curgă de la data emiterii facturii fiscale către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui.  

Curtea subliniază că raportul juridic dedus judecăţii nu este unul contractual, dreptul şi 
obligaţia corelativă la încasarea, respectiv plata diferenţei dintre costul mediu lunar şi 
contribuţia lunară de întreţinere ce revine ca obligaţie de plată beneficiarului, au un izvor 
legal, respectiv prevederile art. 33 alin. 1 din Legea nr. 448/2006 şi art. 33 alin. 2 din HG nr. 
268/2007.  

În atare condiții data emiterii facturii nu prezintă nici o relevanță, singura condiție 
fiind ca aceasta să fie emisă începând din luna următoare celei în care s-a suportat contribuţia 
lunară de întreţinere, acesta fiind momentul nașterii dreptului de a percepe plata diferenţei 



80 

 

dintre costul mediu lunar şi contribuţia lunară de întreţinere și în consecință momentul nașterii 
dreptului la acțiune. În acest sens sunt dispozițiile art. 33 alin. 3 din HG nr. 268/2007 potrivit 
cărora decontarea cheltuielilor se face lunar pentru luna anterioară, astfel încât dreptul la 
acţiune se naşte lunar pentru cheltuielile efectuate în luna anterioară. 

Astfel, pentru fiecare lună în care reclamanta a suportat cheltuielile de întreţinere s-a 
născut un drept la acţiune distinct, care a început să curgă, în condiţiile art. 7 alin. 1 din 
Decretul nr. 167/1958, începând din luna ulterioară efectuării cheltuielilor. Dispozițiile art. 7 
nu pot fi interpretate în sensul stabilirii prescripţiei în funcţie de voinţa reclamantei care poate 
oricând să emită o factură, ci în sensul că este necesară emiterea facturii pentru ca instituția 
publică să poată deconta/plăti preţul, în absenţa acestui document contabil neputând fi 
decontat fiscal serviciul executat. Cade în responsabilitatea reclamantei eliberarea facturii, 
reprezentând exclusiv culpa sa amânarea acestei proceduri. 

Prescriptibilitatea dreptului patrimonial la acţiune are caracter de normă generală iar 
excepţiile sunt expres prevăzute (privind întreruperea şi suspendarea prescripţiei) şi de strictă 
aplicare, neputând fi extinse la alte situații. Necontestarea facturilor emise nu echivalează cu 
recunoașterea debitului, nefiind un caz de întrerupere a prescripției, decât „recunoașterea 
dreptului a cărei acțiune se prescrie făcută de cel în folosul căruia curge termenul de 
prescripție” potrivit art. 16 lit. a din Decretul nr. 167/1958 . Or această recunoaștere trebuie să 
fie neîndoielnică, condiție ce nu este îndeplinită în cauză, atâta timp cât facturile nu au fost 
acceptate la plată. 

Prin urmare în mod corect instanța de fond a admis excepţia prescripţiei dreptului la 
acţiune şi a respins ca prescris pretenţiile reclamantei pentru suma de 509.507,70 lei, 
reprezentând diferenţa între costul mediu lunar şi contribuţia lunară de întreţinere aferentă 
perioadei ianuarie 2009 – 20.10.2010, pentru un număr de 13 persoane adulte cu handicap. 

Cu privire la fondul cauzei curtea a reținut că în mod corect Tribunalul a considerat că 
reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute de art. 33 şi 34 
din HG nr. 268/2007 pentru toate cele 13 persoane pentru care s-a solicitat decontarea 
cheltuielilor.  

Astfel în ceea ce privește condiția ca aceste persoane să fi avut în perioada cât s-au 
aflat în centrele rezidenţiale de îngrijire ale reclamantei domiciliul pe raza teritorială a 
Judeţului Vaslui, în mod corect i-a fost respinsă cererea pentru un număr de 5 persoane din 
cele 13 persoane pentru care s-a solicitat decontarea cheltuielilor. Aceștia dețin carte 
provizorie de identitate în care emitentul acestora a menţionat ,,lipsă dovadă domiciliu". În 
atare condiții, aceste cărţi de identitate provizorii nu pot face dovada că domiciliul acestor 
persoane se afla pe raza Judeţului Vaslui, actele oficiale emise de autorităţile competente se 
confirmă lipsa dovezii acestui domiciliu. 

Prin urmare, în mod just a reținut Tribunalul că în lipsa dovezii domiciliului, devin 
aplicabile prevederile art. 54 alin. 1 teza finală din Legea nr. 448/2006, persoana cu handicap 
are dreptul să fie îngrijită şi protejată într-un centru din judeţul în a cărui rază teritorială îşi are 
reşedinţa. Or, cum în cauză însăşi reclamanta recunoaşte că aceste persoane locuiesc şi sunt 
îngrijite în centrele de rezidenţă care îi aparţin, reclamanta nu are dreptul de a solicita 
obligarea pârâtelor la plata diferenţei dintre costul mediu lunar şi contribuţia lunară de 
întreţinere ce revine ca obligaţie de plată beneficiarului. 

În cauză nu poate fi admisă acțiunea ca urmare a îmbogățirii f ără justă cauză, în 
condițiile în care s-a constat că recurenta nu a acționat în termenul de prescriptive de trei ani 
prevăzut de legiuitor, astfel că dreptul său nu mai poate fi ocrotit prin acțiuni în justiție. 

Curtea a mai reținut și că în cauză nu are relevanță faptul că în dosarul 
14350/231/2011 recurenta a fost la rândul său a fost obligată la plata sumei de 505.569 
reprezentând diferenţa între costul mediu lunar şi contribuţia lunară de întreţinere aferentă 
pentru persoanele adulte cu handicap cu domiciliu în județul Vrancea și care au beneficiat de 
îngrijiri în centrele rezidenţiale de îngrijire ce aparţin județului Vaslui. Mai mult, prima 
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instanță a reținut că există o obligație similară și din partea pârâtei, acțiunea recurentei fiind 
admisă în parte, însă numai cu privire la perioada de timp pentru care nu intervenise 
prescripția și cu privire la persoanele care aveau domiciliul în județul Vaslui. 

Faţă de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 C.proc.civ. şi art. 20 din legea 
554/2004, apreciind că soluţia primei instanţe este legală şi temeinică, şi că aceasta a evaluat 
temeinic şi complet situaţia de fapt dedusă judecăţii şi a făcut o judicioasă aplicare a legii, 
curtea a respins recursul declarat de recurenta Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia 
Copilului Vrancea împotriva sentinţei civile nr. 487/13.05.2014 pronunţată de Tribunalul 
Vaslui, sentinţă pe care a menţinut-o.  

 

3. Autorități publice locale. Viceprimar. Schimbare din funcție. Distincţia intre cele 
doua categorii de texte prevăzute: art. 69 al. 4 din Legea nr. 393/2004 si art. 
57 al. 4 din Legea nr. 215/2001 

Alegerea viceprimarului conform art. 57 din Legea nr. 215/2001 este o măsura 
politica-administrativa, desemnarea realizându-se cu votul majorităţii consilierilor in funcţie, 
din rândul membrilor Consiliului Local. La fel, având în vedere principiul simetriei actelor 
juridice, legiuitorul a reglementat și schimbarea din funcţie, echivalând cu emiterea unui vot 
de neîncredere, cu retragerea sprijinului politic pentru exercitarea acestei funcţii de către 
consilierii locali, care iniţial l-au desemnat prin vot. Faptul prezentării in ini ţiativa aceasta a 
unor motive concrete pentru luarea acestei măsuri, conferă odată în plus măsurii adoptate 
legitimitate confirmând faptul că acesta nu reprezintă un abuz de drept sau un act arbitrar al 
Consiliului Local. Existența unor deficiențe în activitatea unui viceprimar nu presupune 
automat și existența unor abateri disciplinare, mai ales în cazul intimatului când ceea ce i se 
reproșează este neimplicarea în problemele comunității, lentoarea activităţii, lipsa iniţiativei, 
aspecte legate de caracterul managerial al funcției exercitate, și nu de executarea 
defectuoasă a atribuțiilor de serviciu. 

Temei de drept: art. 57 din Legea nr. 215/2001 

Decizia civilă nr. 228/23.02.2015 

1. Circumstanțele cauzei 

Cadrul procesual 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Iași sub nr. 
12000/99/2013, reclamantul C.N. a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul local al comunei 
Horleşti solicitând anularea Hotărârii nr. 64/31.10.2013, adoptată de către pârâtul Consiliul 
local al comunei Horleşti, jud. Iași. 

2. Hotărârea instanței de fond 

Prin sentinţa civilă nr. 1602/ca/27.06.2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 
12000/99/2013 s-a admis cererea introdusă de către reclamantul C.N. în contradictoriu cu 
pârâtul Consiliul Local al com. Horleşti, jud. Iaşi și a fost anulată Hotărârea nr.64/31.10.2013, 
adoptată de către pârâtul Consiliul Local al com. Horleşti . 

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Anterior soluţionării excepţiei neîndeplinirii procedurii prealabile se impune 

clarificarea naturii juridice a actului administrativ dedus judecăţii întrucât existenţa procedurii 
prealabile este dependentă de caracterul actului. 
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Astfel, reclamantul a fost ales în funcţia de viceprimar al comunei Horleşti, jud. Iași 
începând cu 18.06.2012. La data de 31.10.2013 Consiliul Local al comunei Horleşti adoptă 
Hotărârea nr. 64 privind schimbarea din funcţia de viceprimar a reclamantului. 

Dispoziţiile art. 57 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 instituie o modalitate de schimbare 
din funcţie motivată exclusiv de voinţa majorităţii consilierilor în funcţie. 

În schimb, dispoziţiile art. 69 alin. 1 lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 393/2004 stipulează 
eliberarea din funcţie a viceprimarului ca mijloc de sancţionare pentru săvârşirea de abateri 
grave şi repetate în exercitarea mandatului. 

În speţă, Tribunalul a constatat că, în cuprinsul referatului nr. 3553/30.10.2013, prin 
care Primarul comunei Horleşti propunea Consiliului local să admită schimbarea din funcţie a 
viceprimarului, s-a precizat că măsura este motivată de o necesitate obiectivă, provocată de 
neimplicarea corespunzătoare în activitatea beneficiarilor Legii nr. 416/2001, de manifestarea 
dezinteresului faţă de Primar, de lentoarea activităţii, de nevoia numirii unui viceprimar 
responsabil şi cu spirit de iniţiativă. 

Aceleaşi aspecte au fost discutate şi în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 
comunei Horleşti din 31.10.2013, aşa cum rezultă din lecturarea punctului 9 al ordinii de zi. 

Reiese că, la schimbarea din funcţia de viceprimar a reclamantului, Consiliul Local 
Horleşti a avut în vedere eventualele deficienţe, invocate de către Primar, cu privire la 
îndeplinirea de către reclamant a atribuţiilor izvorâte din exercitarea funcţiei de viceprimar. 

Tribunalul consideră că, în fapt, reclamantul a fost eliberat din funcţie pentru 
comiterea de abateri în exercitarea mandatului, situaţie în care, este aplicabil litigiului regimul 
juridic configurat de dispoziţiile art. 69 şi 70 ale Legii nr. 393/2004 şi nu cel prevăzut la art. 
54 din legea nr. 215/2001. 

Prin urmare, Tribunalul a luat act că dispoziţiile art. 70 din legea nr. 393/2004 arată că 
împotriva sancţiunii prevăzute la art. 69 alin. 1 lit. d persoana în cauză se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ competente, fără ca procedura prealabilă să fie 
obligatorie, în consecinţă, excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile a fost respinsă ca fiind 
neîntemeiată. 

Pe fondul cauzei, instanţa a constatat fondat motivul de nelegalitate, invocat de către 
reclamant cu privire la cvorumul consilierilor ce au hotărât eliberarea din funcţie. Art. 69 alin. 
3 din legea nr. 393/2004 impune, în cazul aplicării sancţiunii prevăzute la lit. c şi d, ca 
hotărârea să se adopte cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în 
funcţie. În cazul de faţă, conform procesului verbal al şedinţei Consiliului Local, votul 
consilierilor a fost exprimat public şi nu secret. 

În al doilea rând, raportat la numărul consilierilor în funcţie (11, două treimi reprezintă 
7,33, ceea ce înseamnă că două treimi reclamă votul a 8 dintre consilieri (prin rotunjirea a 
7,33 la 8). Hotărârea nr. 64/31.10.2013 a fost adoptată cu 7 voturi pentru, 3 împotrivă şi o 
abţinere. Numărul consilierilor ce au votat pentru eliberarea din funcţie este inferior limitei 
minime legale (7 fiind mai mic de 7,33), ceea ce atrage nulitatea Hotărârii nr. 64/31.10.2013, 
adoptată de către pârât, pentru neîntrunirea cvorumului impus de lege. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat în termen recurs pârâta Consiliul Local al com. 
Horleşti criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

3 Motivele de recurs înfăţişate de recurentă și apărările formulate de intimată 

În motivarea recursului se arată că Tribunalul dă o interpretare diferită a dispoziţiilor 
legale în materie şi a materialului probator administrat în cauză, hotărârea pronunţată fiind 
lipsită de temei legal, dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, solicitând casarea sentinţei 
recurate şi respingerea acţiunii formulate. 

Consideră recurenta că prima instanţa in mod nelegal a apreciat ca răspunsul la 
întâmpinare avea caracterul unei cereri completatoare și a primit apărările reclamantei 
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schimbând practic natura juridica a actului dedus judecaţii, din unul pur administrativ, in unul 
sancţionator. 

Totodată arată că cererea de chemare in judecata nu întrunea condiţiile cumulative 
enumerate in textul art. 194 C.p.c, lipsindu-i arătarea motivelor de drept pe care se întemeiază 
cererea, arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere fiind operabila 
sancţiunea anularii cererii, in conformitate cu prevederile art. 200 C.p.c. 

De asemenea, in mod nelegal instanţa retine ca prin acţiune reclamantul afirma ca 
HCL nu este una de schimbare din funcţie, pentru ca nu a ales un alt viceprimar, ci are 
caracter sancţionator, întrucât votul exprimat de consilieri a fost dat pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor, așa cum se interpretează după voinţa interna a pârtilor. Votul exprimat a încălcat 
procentul stabilit de art. 69 al. 3 din Legea nr. 393/2004, precum si pentru lipsa dovezilor din 
art. 69 al. 4. 

S-a apreciat în mod constant ca obligativitatea motivării reprezintă o condiţie de 
legalitate Consideră că instanţa a încălcat si aplicat greşit normele de drept material, respectiv 
cele din Legea nr. 215/2001 si Legea nr. 393/2004: 

Astfel, deși acţiunea s-a limitat la: referatul primarului nu cuprinde o motivaţie clara, 
schimbarea din funcţie a fost făcuta in timpul concediului de odihna al reclamantului, nu a 
fost niciodată sancţionat in timpul mandatului, proiectul de hotărâre nu a fost supus dezbaterii 
publice, in mod nejustificat, instanţa schimba natura juridica a actului dedus controlului 
judiciar. 

Dispoziţiile art. 57 al. 4 din Legea nr. 215/2001 instituie o modalitate de schimbare din 
funcţie motivat exclusiv de voinţa majorităţii consilierilor in funcţie, însa nu exista 
reglementata o interdicţie in a motiva exprimarea voinţei de schimbare din funcţie. Motivat de 
existenta motivelor expuse in referatul primarului, retine instanţa ca, in realitate CL Horlesti 
la momentul exprimării votului ar fi sancţionat reclamantul in sensul eliberării din funcţie, 
conform art. 69 din Legea nr. 393/2004. 

Pe fondul cauzei, după stabilirea eronata a naturii juridice actului, instanţa a apreciat 
ca fondat motivul lipsei cvorumului minim legal instituit de art. 69 al. 3 din Legea nr. 
393/2004, respectiv cel puţin 2/3 din numărul consilierilor in funcţie, cu vot secret. 

Instanţa a reținut în mod nejustificat ca votul exprimat in şedinţa CL a fost unul public 
si nu secret. Conform procesului verbal al şedinţei si buletinelor de vot anexate întâmpinării, 
reiese ca votul a fost unul secret, exprimat pe buletine de vot. 

Ulterior producerii efectelor de către HCL contestata, ulterior întoarcerii din concediul 
de odihna a reclamantului, in prima şedinţa ordinara de consiliu local, conform art. 57 din 
Legea nr. 215/2001 s-a desemnat prin vot secret noul viceprimar, in persoana lui T.C. 

La această procedură a dorit sa participe și reclamantul, care însă a obţinut susţinerea 
doar a 4 persoane, față de 7 exprimate pentru T.C., sens în care s-a emis HCL nr. 
76/29.11.2013. 

In ce priveşte sancţiunea eliberării din funcţie, art. 69 alin. 4 din Legea 393/2004 
precizează ca aceasta poate fi aplicata numai daca se face dovada că viceprimarul a încălcat 
Constituţia, celelalte legi ale ţării sau au prejudiciat interesele tarii, ale unităţii administrativ-
teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. Nu se 
precizează in ce mod trebuie făcuta aceasta dovada. Apreciază in acest sens că pentru 
eliberarea din funcţie a viceprimarilor si vicepreşedinţilor consiliilor judeţene este nevoie să 
se fi constatat prin hotărâre judecătoreasca irevocabila că aceştia, in exercitarea sarcinilor ce 
le-au revenit, ar fi acţionat împotriva intereselor generale ale statului sau ale unităţii 
administrativ teritoriale ori au încălcat Constituţia si legile tarii. Ca urmare, faţă de formularea 
din Legea nr. 393/2004, existenta unei hotărâri judecătoreşti este necesara întrucât, se 
circumstanțiază astfel ipoteza luării unei asemenea măsuri pentru a evita orice formă de abuz, 
in aplicarea unei sancţiuni. 
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Caracterul grav al consecinţelor faptelor culpabile, determină caracterul de sancţiune 
al eliberării din funcţie, potrivit art. 69 din Legea nr. 393/2004, pentru alte situaţii aplicându-
se regulile dreptului comun al schimbării, bunăoară pentru a reflecta voinţa majorităţii. într-
adevăr, dacă viceprimarul se alege cu votul majorităţii consilierilor locali in funcţie, conform 
art. 57 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, in aceleaşi condiţii se şi eliberează/schimba din funcţie, 
astfel că simetria formelor impune ca aceeaşi procedură să fie urmată şi la eliberarea din 
funcţie. 

În ceea ce priveşte revocarea ca noţiune utilizata in art. 18 din Legea nr. 393/2004, 
reflectă tocmai ideea de mandat încredinţat prin voinţa majorităţii, care, in aceleaşi condiţii in 
care a fost încredinţat, poate fi retras, legea vorbind tocmai despre încetarea mandatului 
înainte de termen. 

Or, autorităţile publice sunt ţinute să motiveze actele administrative pe care le emit, 
aceasta fiind o garanţie instituita împotriva arbitrariului administraţiei publice. Aceasta 
obligaţie își găseşte consacrare in legea fundamentala, art. 31 alin. 2 din Constituţie stipulând 
ca autorităţile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea 
corecta a cetăţenilor asupra treburilor publice. În acest sens este si jurisprudența Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene, care a statuat ca inclusiv o motivare insuficienta, generica 
echivalează cu lipsa motivării unui act administrativ si atrage nulitatea acestuia. De asemenea, 
in practica Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, care vizează însuși fondul actului administrativ. 

Astfel, actul administrativ contestat a avut indicate motivele de fapt si de drept avute 
in vedere la momentul adoptării sale, respectiv art. 57 din Legea nr. 215/2001, si nu art. 69 
din Legea nr. 393/2004. Deși textele sus menţionate nu prevăd necesitatea unei astfel de 
motivări, propunerea de schimbare o cuprinde, tocmai pentru a dovedi respectarea principiului 
transparentei in adoptarea deciziilor de către Consiliul Local. 

Indicarea temeiului juridic avut in vedere arată clar procedura urmata și nu era cazul 
interpretării actului dedus judecaţii, pentru ca el nu avea clauze neclare sau îndoielnice. 

Trebuie făcuta distincţia intre cele doua categorii de texte prevăzute: art. 69 al. 4 din 
Legea nr. 393/2004 si art. 57 al. 4 din Legea nr. 215/2001 coroborat cu art. 18 al. 4 din Legea 
nr. 393/2004. Cum în cauză intenţia, procedura urmata, motivele nu se încadrează in art. 69 
din Legea nr. 393/2004, este clara voinţa politica administrativa exprimata de majoritatea 
consilierilor in funcţie, de schimbare a viceprimarului din funcţia aceasta. 

Motivat de interpretarea greşita data de instanţa actului contestat a depins si soluţia 
pronunţata in excepţia inadmisibilității cererii, pentru lipsa parcurgerii procedurii prealabile. 
Întrucât HCL a fost emis corect in temeiul Legii nr. 215/2001 art. 57 solicită instanței de 
recurs sa reanalizeze excepţia invocata și s-o admită, in conformitate cu prevederile art. 245 
C.p.c. coroborat cu art. 7 din Legea nr. 554/2004 ca urmare a lipsei procedurii prealabile 
instituite cu caracter special si obligatoriu de către legea contenciosului administrativ. 

Prin urmare, făcând dovada ca reclamantul a avut cunoştinţa de conţinutul actului, pe 
de o parte in mod direct din ziua de 31.10.2013, prin participarea sa personala si directa la 
şedinţa Consiliului Local in care s-a adoptat hotărârea contestata si, ulterior, prin comunicarea 
in integrum a actelor, in data de 16.12.2013, acesta era obligat ca anterior introducerii acţiunii 
in instanţa de contencios sa fi parcurs aceasta etapa prealabila, a recursului administrativ. 

Pe fondul cauzei arată recurenta că în şedinţa CL in care s-a votat schimbarea din 
funcţie a reclamantului, au fost prezenţi toti cei 11 consilieri locali in funcţie fiind 10 voturi 
exprimate din care 7 sunt pentru schimbarea din funcţie a viceprimarului reclamant si 3 voturi 
împotriva, drept pentru care s-a emis HCL nr. 64/2013. Votul a fost exprimat prin buletine de 
vot, in mod secret. Prin hotărârea contestata s-a dispus in mod legal schimbarea din funcţie a 
viceprimarului, începând cu prima zi a revenirii in activitate, încetarea efectelor HCL nr. 
5/2012 privind alegerea viceprimarului, se aproba vacantarea postului de viceprimar al 
comunei Horlesti, la data revenirii in activitate a dlui. C.N.. 
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Consideră că procedura de emitere a hotărârii de consiliu contestate, s-a desfășurat in 
conformitate cu prevederile art. 38-54 din Legea nr. 215/2001, iar textele sus menţionate nu 
instituie obligativitatea supunerii proiectului de HCL dezbaterii publice. Astfel conchide 
asupra legalităţii măsurii: pe ordinea de zi a şedinţei din 31.10.2013 a existat prezentarea si 
analizarea referatului primarului de propunere a schimbării din funcţie a viceprimarului, 
conform art. 57 al. 4 din Legea nr. 215/2001. Şedinţa consiliului local din data de 31.10.2013 
s-a desfăşurat in condiţii de legalitate, conform prevederilor din secţiunea 3 din Legea nr. 
215/2001, hotărârea adoptata întrunind condiţiile de forma cerute de legislaţia in vigoare. 

Mai mult, reclamantul și-a motivat acţiunea, învederând în principal că nu erau motive 
pentru schimbarea sa din funcţie, aceasta fiind una arbitrara, pe motive politice. Temeiul de 
drept al schimbării sale din funcţie este art. 57 al. 4 din Legea nr. 215/2001, potrivit căreia 
schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptata 
cu votul majorităţii consilierilor in funcţie (10 din care 7 voturi pentru), la propunerea 
primarului. 

Art. 57 al. 4 din Legea nr. 215/2001 nu cuprinde expunerea unor anumite motive 
pentru care sa se poată face schimbarea, fiind opţiunea libera a consilierilor locali aleşi, pe 
baza modului in care aceştia au perceput activitatea ca viceprimar a celui care ocupa aceasta 
funcţie. 

Este fără îndoială atributul exclusiv al consiliului local, ca autoritate a administraţiei 
publice locale, ales in urma unui vot public, politic, sa aleagă si sa revoce viceprimarul. in 
condiţiile Legii nr. 215/2001 si ale Legii nr. 393/2004 de cate ori considera oportun si 
necesar, ca o consecinţa a voinţei majorităţii organului colectiv, pentru motive care nu țin de 
aplicarea unei sancţiuni. 

 Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului şi păstrarea sentinţei 
Tribunalului ca legală şi temeinică reluând susținerile și apărările formulate în fața primei 
instanțe. Intimata a invocat că prin cererea de chemare în judecată, a contestat hotărârea nr. 
64/31.10.2013 a Consiliului local Horleşti. Deci actul administrativ dedus judecăţii este 
această hotărâre. Din cuprinsul referatului nr. 3553/30.10.2013 a primarului comunei Horleşti 
şi a procesului verbal de şedinţă din 31.10.2013 din cadrul Consiliului local Horleşti (pct. 9 al 
ordinii de zi) rezultă că schimbarea din funcţia de viceprimar a reclamantului s-a făcut pentru 
săvârşirea de către acesta a unor abateri de la exercitarea sarcinilor încredinţate de primar. 
Deci, actul administrativ atacat este unul cu caracter sancţionator, regimul său juridic fiind 
reglementat de art. 69 şi 70 din Legea 393/2004. Faţă de acestea, susţinerile recurentului nu 
pot fi reţinute deoarece în momentul votului, consilierii au avut reprezentarea faptului că 
votează schimbarea din funcţie a viceprimarului pentru abaterile disciplinare săvârşite de 
acesta. 

Cu privire la motivele de recurs ce vizează nulitatea cererii de chemare în judecată 
pentru lipsa motivelor de drept şi a dovezilor pe care se sprijină cererea introductivă de 
instanţă, arată că lipsa motivării în drept a cererii de chemare în judecată nu este motiv de 
anulare sau respingere a acesteia. De asemenea, arătarea motivelor de fapt şi de drept trebuie 
să fie suficiente pentru a permite pârâtului să-şi formuleze excepţiile, apărările sau 
explicaţiile, pentru fixarea cadrului procesului şi pentru prefigurarea fondului acestuia  

Or, în speţă s-a contestat un act administrativ, iar cadrul procesual este dat de acest 
obiect al cererii. Prin motive, reclamantul a susţinut că hotărârea este nelegală deoarece 
referatul nr. 3553/30.10.2013 a primarului comunei Horleşti este neîntemeiat, iar în timpul 
mandatului şi-a îndeplinit atribuţiile delegate şi nu a fost niciodată avertizat pentru 
neîndeplinirea acestora  

Consideră intimata că hotărârea fondului este legală şi temeinică, judecătorul făcând 
aplicarea corectă a principiului rolului activ al instanţei. 

Potrivit art. 22 alin. 1 C. proc. civ. Judecătorul soluţionează litigiul conform regulilor 
de drept care îi sunt aplicabile", ori în cauză, pentru argumentele de mai sus, corect a fost 
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calificat litigiul ca fiind unul căruia îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 69 şi 70 din Legea 
393/2004. 

În recurs s-a administrat proba cu înscrisuri. 

4. Soluţia şi considerentele instanţei de recurs 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziţiile legale incidente, 
motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea a constatat că recursul este fondat pentru 
următoarele considerente: 

În mod greșit prima instanţă a respins excepția inadmisibilității și a admis cererea 
introdusă de către reclamantul C.N. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al com. 
Horleşti și a anulat Hotărârea nr.64/31.10.2013 . 

Curtea a reținut că în fapt, prin cererea de chemare în judecată, reclamantul C.N. a 
contestat hotărârea nr. 64/31.10.2013 a Consiliului local Horleşti. 

Curtea a constatat că cererea de chemare in judecata nu întrunea condiţiile cumulative 
enumerate in textul art. 194 C.p.c, lipsindu-i arătarea motivelor de drept pe care se întemeiază 
cererea, arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Însă lipsa motivării în 
drept a cererii de chemare în judecată nu este motiv de anulare sau respingere a acesteia, 
judecătorul putând califica cererea și stabili temeiul de drept ala cesteia în funcție de motivele 
cererii, astfel că acest motiv de recurs nu este fondat.  

 În ceea ce privește celelalte motive de recurs, curtea reține că sunt fondate, fiind 
incident cazul de casare prevăzut de art 488 pct 8 c.pr.civ. 

Astfel obiectul acțiunii îl constituie anularea Hotărârii nr.64/31.10.2013 prin care s-a 
dispus schimbarea din funcție a viceprimarului comunei Horlești, C.N. În preambulul 
hotărârii se indică în mod explicit că temeiul de drept al acestei hotărâri sunt dispozițiile art. 
57 alin 4 din legea 215/2001. Potrivit textului de lege menționat „Schimbarea din funcţie a 
viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii 
consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor 
locali în funcţie” 

În raport de dispozitivul clar al hotărârii și indicarea expresă ca temei de drept a art. 57 
alin 4 din Legea 215/2001 Tribunalul nu avea nici un temei să consideră că, în fapt, 
reclamantul a fost eliberat din funcţie pentru comiterea de abateri în exercitarea mandatului, și 
că temeiul de drept al acestei hotărâri îl reprezintă art. 69 şi 70 ale Legii nr. 393/2004 . De 
altfel nicăieri în cuprinsul hotărârii n u se face referire la vreo abatere disciplinară sau 
mențiunea că intimatul este sancționat disciplinar. 

Mai mult, indicarea temeiului juridic avut in vedere arată clar procedura urmata și nu 
era cazul interpretării actului dedus judecaţii, pentru ca el nu avea clauze neclare sau 
îndoielnice. 

Faptul că în referatul nr. 3553/30.10.2013, prin care Primarul comunei Horleşti 
propunea Consiliului local să admită schimbarea din funcţie a viceprimarului, s-a precizat că 
măsura este motivată de o necesitate obiectivă, provocată de neimplicarea corespunzătoare în 
activitatea beneficiarilor Legii nr. 416/2001, de manifestarea dezinteresului faţă de Primar, de 
lentoarea activităţii, de nevoia numirii unui viceprimar responsabil şi cu spirit de iniţiativă, nu 
poate echivala cu eliberarea din funcție pentru sancțiuni disciplinare, în acest caz fiind o altă 
procedură de urmat. 

Curtea a subliniat că alegerea viceprimarului conform art. 57 din Legea nr. 215/2001 
este o măsura politica-administrativa, desemnarea realizându-se cu votul majorităţii 
consilierilor in funcţie, din rândul membrilor CL. La fel, având în vedere principiul simetriei 
actelor juridice, legiuitorul a reglementat și schimbarea din funcţie, echivalând cu emiterea 
unui vot de neîncredere, cu retragerea sprijinului politic pentru exercitarea acestei funcţii de 
către consilierii locali, care iniţial l-au desemnat prin vot. Faptul prezentării in ini ţiativa 
aceasta a unor motive concrete pentru luarea acestei măsuri, conferă odată în plus măsurii 
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adoptate legitimitate confirmând faptul că acesta nu reprezintă un abuz de drept sau un act 
arbitrar al Consiliului Local. Existența unor deficiențe în activitatea unui viceprimar nu 
presupune automat și existența unor abateri disciplinare, mai ales în cazul intimatului când 
ceea ce i se reproșează este neimplicarea în problemele comunității, lentoarea activităţii, lipsa 
iniţiativei, aspecte legate de caracterul managerial al funcției exercitate, și nu de executarea 
defectuoasă a atribuțiilor de serviciu. 

De asemenea, este clara distincţia pe care legiuitorul a dorit sa o facă între eliberarea 
din funcţie ca o consecinţa a voinţei majorităţii in organul colectiv si eliberarea din funcţie ca 
sancţiune. 

Daca legiuitorul ar fi dorit ca singura modalitate de eliberare din funcţie sa fie cu titlu 
de sancţiune, nu ar mai fi reglementat asupra acestei noţiuni in textul Legii nr. 215/2001 si in 
art. 18 din Legea nr. 393/2004 si nu ar fi prevăzut o majoritate distincta in ce priveşte luarea 
măsurii eliberării din funcţie. 

Astfel, actul administrativ contestat a avut indicate motivele de fapt si de drept avute 
in vedere la momentul adoptării sale, respectiv art. 57 din Legea nr. 215/2001, si nu art. 69 
din Legea nr. 393/2004. Deși textele sus menţionate nu prevăd necesitatea unei astfel de 
motivări, propunerea de schimbare o cuprinde, tocmai pentru a dovedi respectarea principiului 
transparentei in adoptarea deciziilor de către Consiliul Local. 

Trebuie făcuta distincţia intre cele doua categorii de texte prevăzute: art. 69 al. 4 din 
Legea nr. 393/2004 si art. 57 al. 4 din Legea nr. 215/2001 coroborat cu art. 18 al. 4 din Legea 
nr. 393/2004. Acestea din urma reprezintă dispoziţii de drept comun cu privire la încetarea 
mandatului. Art. 18 al. 4 este doar norma de trimitere, fara a se referi la cazurile in care poate 
fi dispusa măsura. Textul arata ca mandatul de viceprimar, poate înceta înainte de termen in 
urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, in condiţiile Legii nr. 215/2001. Norma la 
care se face trimitere art. 57 al. 4 din Legea nr. 215/2001 prevede ca schimbarea din funcţie se 
face cu votul majorităţii consilierilor in funcţie. Astfel, textele se refera la modul cum se face 
eliberarea din funcţie/schimbarea fara a arata expres cazurile in care se poate dispune sau 
motivele. Numai art. 69 al. 4 din Legea nr. 393/2004 se refera expres la motive. 

Cum intenţia, procedura urmata, motivele nu se încadrează in art. 69 din Legea nr. 
393/2004, este clara voinţa politica administrativa exprimata de majoritatea consilierilor in 
funcţie, de schimbare a viceprimarului din funcţia aceasta. 

Motivat de interpretarea greşita data de instanţa actului contestat curtea a constatat că 
și soluţia pronunţata in excepţia inadmisibilității cererii, pentru lipsa parcurgerii procedurii 
prealabile este greșită. 

În drept, potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrative, “Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, 
persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un 
act administrativ unilateral trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de 
zile, de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte a acestuia. Plângerea se poate 
adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta există.” 

Curtea a reţinut că litigiul de faţă este incontestabil un litigiu de contencios 
administrativ, acesta având ca obiect anularea unui act administrativ emis de o autoritate 
publică locală - pârâtul Consiliul local al comunei Horleşti. Pentru soluţionarea unui astfel de 
litigiu art. 7 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 a instituit o obligaţie 
imperativă în sarcina persoanei care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un 
interes legitim, de a se adresa, anterior învestirii instanţei, autorităţii emitente a actului 
administrativ atacat, pentru a solicita revocarea, în tot sau în parte în termen de 30 de zile.  

Această procedură prealabilă reprezintă o condiţie prevăzută de legea specială în 
materie pentru exercitare dreptului la acţiune în contenciosul administrativ, iar neîndeplinirea 
sa de către reclamant în termenele şi condiţiile prevăzute de lege echivalează cu un fine de 
neprimire. 
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În cauză curtea a reţinut că reclamantul a avut cunoştinţa de conţinutul actului prin 
comunicarea in integrum a actelor, in data de 16.12.2013. Astfel acesta era obligat ca anterior 
introducerii acţiunii in instanţa de contencios sa fi parcurs aceasta etapa prealabila, a 
recursului administrativ. Faţă de împrejurarea că plângerea este formulată împotriva unui act 
administrativ individual, reclamantul trebuia să solicite autorităţii publice emitente, în termen 
de 30 de zile, de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte a acestuia.  

Pentru toate aceste motive expuse anterior, având în vedere şi prevederile art. 193 alin. 
1 și 2 din Codul de procedură civilă, în raport de care “ sesizarea instanţei se poate face numai 
după îndeplinirea unei proceduri prealabile dacă legea prevede în mod expres aceasta”, 
precum şi faptul că neîndeplinirea acestei proceduri în termenul de 30 de zile prevăzut de 
legiuitor a fost invocată de către pârâtă prin întâmpinare, curtea a constatat că excepţia 
inadmisibilității este întemeiată. De altfel și ICCJ s-a pronunţat in mod constant ca sancţiunea 
neexercitării acestui recurs administrativ este aceea a respingerii acţiunii ca inadmisibilă. 

Prin îndeplinirea procedurii prealabile nu se încalcă accesul liber la justiţie, ci se 
respectă o condiţie impusă de legea specială în materie pentru exercitarea dreptului la acţiune 
în contenciosul administrativ. In același sens este, de altfel, si jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului, in care s-a statuat ca o caracteristica a principiului liberului acces la 
justiție este aceea ca nu este un drept absolut (Hotărârea din 28 mai 1985, pronunțata in Cauza 
Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, paragraful 57). Astfel, acest drept, 
care cere prin natura sa o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitări, atât 
timp cat nu este atinsa însăși substanța sa.  

De altfel, curtea a constatat că și pe fond cererea era nefondată întrucât prin hotărârea 
contestata s-a dispus in mod legal schimbarea din funcţie a viceprimarului, in conformitate cu 
prevederile art. 38-57 din Legea nr. 215/2001, care nu instituie obligativitatea supunerii 
proiectului de HCL dezbaterii publice, fiind întrunit cvorumul necesar pentru adoptarea 
măsurii, hotărâre fiind adoptata cu votul majorităţii consilierilor in funcţie (10 din care 7 
voturi pentru), la propunerea primarului. Art. 57 al. 4 din Legea nr. 215/2001 nu cuprinde 
expunerea unor anumite motive pentru care sa se poată face schimbarea, fiind opţiunea libera 
a consilierilor locali aleşi, pe baza modului în care aceştia au perceput activitatea ca 
viceprimar a celui care ocupa aceasta funcţie. 

5. Temeiul legal al soluției instanței de recurs 

Faţă de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 c. pr.civ şi art. 20 din legea 
554/2004, apreciind că soluţia primei instanţe nu este legală şi temeinică, fiind rezultatul 
schimbării naturii juridice a actului dedus controlului judiciar din unul pur administrativ, in 
unul sancţionator, curtea a admis recursul declarat de recurenta Consiliul Local al com. 
Horleşti împotriva sentinţei civile nr. 1602/ca/27.06.2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi, 
sentinţă pe care a casat-o și, față de dispozițiile art. 248 C.pr.civ și art. 7 din Legea nr. 
554/2004, a admis excepţia inadmisibilității cererii, pentru lipsa parcurgerii procedurii 
prealabile cu consecința respingerii acţiunii introdusă de către reclamantul C.N. în 
contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al com. Horleşti ca inadmisibilă.  

În baza art. 453 c.pr.civ Curtea a obligat intimatul ca parte căzută în pretenţii să 
plătească recurentei suma de 2100 de lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorar avocat 
având în vedere că partea care a câştigat procesul va putea obţine restituirea cheltuielilor de 
judecată numai în măsura în care se stabileşte realitatea, necesitatea şi caracterul rezonabil al 
acestora în acord cu jurisprudenţa CEDO şi a Curţii Constituţionale. 

4. Noul Cod de procedură civilă. Competență materială. Conflict negativ de 
competenţă ivit între secțiile aceluiași tribunal 
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Judecătoria, prin secția civilă, soluționează litigii de drept civil, fiind instanță civilă și 
nu instanță de contencios administrativ (judecătoria nesoluționând decât în mod excepțional, 
doar în materie contravențională astfel de cauze). În atare condiții, rezultă în mod evident, că 
apelul îndreptat împotriva hotărârii pronunțate de judecătorie, ca instanță de drept civil, este 
de competența instanței ierarhice corespunzătoare, respectiv tribunalul, secţia I civilă. 

Mai mult, conform art. 10 din legea 554/2004, litigiile privind actele administrative 
emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe 
şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 500.000 
de lei se soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale. Însă, în cauză nu se 
contestă vreun act administrativ emis sau încheiat de autorităţile publice locale, ci 
nerespectarea de către pârâți, persoane fizice, a unor acte cu caracter administrativ, nefiind 
contestată legalitatea acestor acte, situația care ar fi atras competența de soluționare în 
primă instanță, dar în nici un caz în apel a tribunalului secţia a II-a civilă şi de contencios 
administrativ. 

Temei de drept: art. 136 raportat la art. 135 C.pr.civ, art. 10 din legea 554/2004 

Sentința civilă nr. 3/12.01.2015 

Prin cererea înregistrată iniţial la Tribunalul Iaşi secţia I civilă sub nr. 6754/245/2013, 
reclamanții  M.I. și M., au formulat apel împotriva sentinței civile nr. 16943/19.12.2013 
pronunțată de Judecătoria Iași. 

Prin încheierea de ședință din 06.11.2014. Tribunalul Iaşi secţia I civilă a transpus 
cauza la Tribunalului Iaşi Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ în temeiul art. 99 
din HCSM nr.387/2005. 

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul Iaşi secţia I civilă a reţinut că în se invocă 
nerespectarea unor acte cu caracter administrativ, respectiv autorizația de construire, PUZ, 
PUD, procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare a terenului. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi - secţia a II-a civilă şi de contencios 
administrativ sub nr. 6754/245/2013*, iar prin încheiere de ședință din 03.12.2014 s-a admis 
excepţia de necompetenţă materială funcțională a secției și s-a declinat competența de 
soluționare a cauzei în favoarea Tribunalul Iaşi secţia I civilă.  

În considerentele hotărârii de declinare s-a reţinut că în cauză nu se contestă vreun act 
administrativ emis sau încheiat de autorităţile publice locale, în regim de putere publică, în 
vederea executării legii care dă naștere modifică sau stinge raporturi juridice și nici vreun at 
asimilat actului administrativ. Mai mult, reclamanții nu se consideră vătămați în drepturile lor 
ori în vreun interes legitim de către o autoritate publică. 

Curtea sesizată fiind cu soluţionarea conflictului de competenţă dintre cele două 
instanţe potrivit art. 136 C.pr.civ. analizând obiectul şi natura juridică a cauzei deduse 
judecăţii, în raport de actele şi lucrările dosarului, considerentele celor două hotărâri de 
declinare a competenţei şi dispoziţiile legale în materie, a reţinut următoarele: 

În cauză, Tribunalul Iași a fost sesizat cu soluţionarea apelului formulat de către 
reclamanții  M.I. și M. împotriva sentinței civile nr. 16943/19.12.2013 pronunțată de către 
Judecătoria Iași. Obiectul acțiunii cu care a fost sesizată inițial Judecătoria Iași viza 
constatarea nerespectării de către pârâți a autorizației de construire, PUZ, PUD, procentul de 
ocupare a terenului și coeficientul de utilizare a terenului, obligarea acestora să sisteze și să 
desființeze lucrările efectuate în atare condiții, precum și obligarea la daune. 

Curtea a constatat că, raportat la obiectul acțiunii, natura litigiului este în mod 
neîndoielnic de natură civilă și că sentința civilă nr. 16943/19.12.2013 a fost pronunțată de 
către Judecătoria Iași, ca instanță de drept civil și nu ca instanță de contencios administrativ 
(judecătoria nesoluționând decât în mod excepțional, doar în materie contravențională astfel 
de cauze). În atare condiții, rezultă în mod evident, că apelul îndreptat împotriva acestei 
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hotărâri este de competența instanței ierarhice corespunzătoare, Tribunalul Iaşi secţia I 
civilă. 

Mai mult, curtea a reținut că, conform art. 10 din Legea nr. 554/2004 litigiile privind 
actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi 
cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora 
de până la 500.000 de lei se soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale. Însă, în 
cauză nu se contestă vreun act administrativ emis sau încheiat de autorităţile publice locale, 
ci nerespectarea de către pârâți, persoane fizice, a unor acte cu caracter administrativ, 
respectiv autorizația de construire, PUZ, PUD nefiind contestată legalitatea acestor acte, 
situația care ar fi atras competența de soluționare în primă instanță, dar în nici un caz în apel a 
Tribunalului Iaşi - secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ. 

Pentru considerentele învederate, în baza art. 136 raportat la art. 135 c.pr.civ., curtea a 
stabilit competenţa de soluţionare a apelului formulat de către reclamanții  M.I. și M. 
împotriva sentinței civile nr. 16943/19.12.2013 pronunțată de Judecătoria Iași în favoarea 
Tribunalului Iaşi secţia I civilă. 

 


