
Furt calificat. Recidivist. Aplicarea art. 181 c.pen. 

Chiar dacă inculpatul este recidivist, această împrejurare nu poate fi analizată distinct de 
celelalte elemente care caracterizează persoana sa şi de conduita inculpatului – care a fost sinceră 
încă din faza de urmărire penală, de aceea că prejudiciul (redus ca întindere) a fost recuperat iar 
însăşi partea vătămată a depus nenumărate caracterizări favorabile inculpatului, se poate aprecia 
că în concret fapta sa este lipsită în mod vădit de importanŃă şi întrucât prin aceasta s-a adus o 
atingere minimă valorii ocrotite de legea penală, se pot aplica în cauză disp.art.181 C.pen. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 520/R din 12 septembrie 2007 
Prin sentinŃa penală nr.162 din 22 februarie 2007 a Judecătoriei Zalău, a fost condamnat 

inculpatul F.I., la pedeapsa închisorii de 3 luni pentru comiterea infracŃiunii de furt calificat prev. de 
art. .208 al.1, 209 al. 1 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal şi art. 74 lit. b,c rap. la 
art. 76 lit. c Cod penal. 

Pedeapsa s-a dispuse a se executa cu privare de libertate, conform art. 71 Cod penal pe 
durata executării pedepsei interzicându-i-se inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. 
a,b Cod penal. 

Conform art. 14 rap. la art. 346 Cod procedură penală s-a constatat reparat prejudiciul cauzat 
părŃii vătămate SC P. SRL. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Din probatoriul administrat s-a reŃinut că atât inculpatul cât şi făptuitorul sunt angajaŃi la SC 

"P." SRL şi în data de 27.05.2006 au primit ca sarcină de serviciu să dezmembreze un motor 
electric, urmând să predea componentele de cupru şi alamă la magazia unităŃii. 

InculpaŃii şi-au îndeplinit doar parŃial această sarcină, în sensul că o parte din cuprul şi 
alama rezultată din dezmembrare şi-au însuşit-o apoi au vândut-o martorului J.C., contra sumei de 
150 lei, fără a preciza nimic despre provenienŃa, acestuia. 

Ulterior bunurile au fost ridicate de la cumpărător şi predate părŃii civile care nu s-a 
constituit parte civilă în cauză. Inculpatul a înapoiat şi cumpărătorului J.C. suma de 150 lei. 

La individualizarea pedepsei s-au avut în vedere prev. art. 72 Cod penal, dar pentru ca 
pedeapsa să fie proporŃională cu gradul de pericol social al faptei comise, instanŃa a apreciat că se 
impune reŃinerea circumstanŃelor atenuante prev. de art. 74 lit. b,c Cod penal, constând în 
înlăturarea de către inculpat a urmărilor infracŃionale comise şi atitudinea de pe parcursul procesului 
prin care a contribuit la o mai uşoară stabilire a adevărului. 

Împotriva sentinŃei a declarat apel inculpatul solicitând achitarea, aplicându-se disp. art. 181 
Cod penal. 

În motivele de apel arată că fapta săvârşită nu prezintă pericolul social al unei infracŃiuni 
prin atingerea minimă adusă uneia din valorile sociale apărate de lege şi prin conŃinutul ei concret 
fiind lipsită în mod vădit de importanŃă. 

Inculpatul susŃine că a fost sincer şi a recunoscut fapta, a înlăturat urmările faptei, 
recuperând prejudiciul. 

Faptul că este recidivist, nu este un criteriu care să ridice gradul de pericol social al faptei. 
Inculpatul mai arată că este tânăr şi are în îngrijire 3 copii minori fiind singurul care 

realizează venituri. 
Prin decizia penală nr. 63 din 2 mai 2007 a Tribunalului Sălaj, a fost respins ca nefondat 

apelul declarat de inculpatul F.I. 
Pentru a pronunŃa această hotărâre, tribunalul a constatat că din fişa cazierului judiciar 

privind pe inculpatul F.I. rezultă că acesta a mai săvârşit în mai multe rânduri infracŃiuni de furt 
calificat fiind condamnat la pedepse cu închisoare. Deşi pentru prima faptă s-a considerat că scopul 
pedepsei poate fi atins şi prin executarea prin muncă, inculpatul a săvârşit din nou altă muncă. După 



liberarea condiŃionată, deşi mai avea un rest de pedeapsă de executat, inculpatul a săvârşit din nou 
altă infracŃiune de furt calificat pentru care a fost condamnat la pedeapsa închisorii. 

Fapta pentru care a fost condamnat prin sentinŃa atacată a fost săvârşită de inculpat în stare 
de recidivă postexecutorie. 

Potrivit art.181 Cod penal la stabilirea în concret a gradului de pericol social al faptei se Ńine 
seama nu numai de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, împrejurările în care a fost comisă, 
scopul urmărit şi urmările produse, ci şi de persoana şi conduita făptuitorului. 

Având în vedere conduita inculpatului anterior săvârşirii acestei fapte şi starea de recidivă, 
despre care s-a arătat mai sus, se apreciază că fapta pentru care a fost condamnat inculpatul prin 
sentinŃa atacată, prezintă gradul de pericol social al infracŃiunii de furt calificat, aşa cum legal şi 
temeinic a reŃinut şi instanŃa de fond. 

Atitudinea inculpatului în timpul procesului şi după săvârşirea faptei au fost reŃinute de 
instanŃa de fond drept circumstanŃe atenuante în favoarea inculpatului iar pedeapsa a fost redusă sub 
minimul special prevăzut de lege, considerând în mod temeinic faptul că scopul pedepsei va fi atins 
prin aplicarea pedepsei de 3 luni închisoare. 

Împotriva deciziei a declarat recurs în termen legal inculpatul, solicitând casarea acesteia 
împreună cu hotărârea instanŃei de fond şi rejudecând în temeiul art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.b1 
C.pr.pen., să se dispună achitarea sa de sub învinuirea d a fi săvârşit infracŃiunea de furt calificat, iar 
în temeiul art.181 C.pen., să se aplice o sancŃiune cu caracter administrativ ,întrucât fapta sa nu 
prezintă gradul de pericol social al unei infracŃiuni, raportat la cuantumul mic al prejudiciului şi la 
persoana inculpatului, care a avut un comportament corespunzător la locul de muncă şi are în 
întreŃinere trei copii minori. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reŃine că atât prima instanŃă, cât şi instanŃa de 
apel, în urma administrării tuturor probelor au stabilit starea de fapt în mod corespunzător, în sensul 
că inculpatul şi făptuitorul B.S., în calitate de angajaŃi la SC”P.”SRL, având ca sarcină de serviciu 
să dezmembreze un motor electric, după care să predea componentele de cupru şi alamă la magazia 
unităŃii, la data de 27.05.2006, au sustras componente de cupru şi alamă în valoare de 462 lei pe 
care ulterior le-au valorificat cu suma de 150 lei. 

Prejudiciul a fost recuperat imediat după descoperirea faptelor, inculpatul F.I. fiind trimis în 
judecată pentru infracŃiunea de furt calificat prev. de art.208 al.1, art. 209 al.1 lit.a C.pen., cu 
aplic.art.37 lit.b C.pen., iar făptuitorul B.S. a fost scos de sub urmărire penală prin rechizitoriul din 
13 septembrie 2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, aplicându-se o sancŃiune cu 
caracter administrativ faŃă de acesta în baza art.181 C.pen. 

În mod judicios au stabilit instanŃele că fapta inculpatului F.I. întruneşte elementele 
constitutive ale infracŃiunii prev. de art.208 al.1, art.209 al.1 lit.a C.pen., cu reŃinerea disp.art.37 
lit.b C.pen. 

Având în vedere însă că inculpatul a avut o conduită sinceră încă din faza de urmărire 
penală, prejudiciul a fost recuperat, cuantumul acestuia este mic, iar partea vătămată SC”P.”SRL, la 
care inculpatul este angajat încă din anul 2005, a depus nenumărate caracterizări, în care se 
menŃionează că inculpatul nu a avut alte abateri la locul de muncă, ci dimpotrivă,s-a remarcat ca un 
muncitor bun, se poate aprecia că în concret fapta sa este lipsită în mod vădit de importanŃă şi 
întrucât prin aceasta s-a adus o atingere minimă valorii ocrotite de legea penală, se pot aplica în 
cauză disp.art.181 C.pen. 

Chiar dacă inculpatul este recidivist, această împrejurare nu poate fi analizată distinct de 
celelalte elemente care caracterizează persoana sa şi Ńinând cont de poziŃia părŃii vătămate, de 
conduita inculpatului, anterior şi ulterior săvârşirii faptei, şi de celelalte aspecte menŃionate, se 
consideră că recursul său este fondat şi va fi admis în baza art.38515 pct.2 lit.d C.pr.pen. 

Rejudecând cauza după casarea ambelor hotărâri pronunŃate, în baza art.11 pct.2 lit.a rap.la 
art.10 lit.b1 C.pr.pen., se va dispune achitarea inculpatului de sub învinuirea de a fi săvârşit 
infracŃiunea de furt calificat, prev. de art.208 al.1, 209 al.1 lit.a C.pen., cu aplic.art.37 lit.b C.pen., şi 



în baza art.181 al.3 şi art.91 C.pen., i se va aplica inculpatului sancŃiunea administrativă a amenzii 
de 700 lei. (Judecător Claudia Ilieş) 

 
 
 
 

Trafic de persoane. Aplicarea greşită a circumstanŃelor atenuante, inculpatul nerecunoscând 
fapta în cursul urmăririi penale, iar în faŃa instanŃei invocând dreptul la tăcere 

În faza de urmărire penală inculpata nu a recunoscut săvârşirea faptei, iar în faza de 
judecată s-a prevalat de dreptul la tăcere, refuzând să dea declaraŃii. În aceste condiŃii nu există 
elemente care să susŃină sinceritatea inculpatei şi reŃinerea de către instanŃă a circumstanŃei 
atenuante prevăzute de art. 74 lit. c) C.pen.  

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 64/A din 17 aprilie 2007 
Prin sentinŃa penală nr.104 din 1 martie 2007, pronunŃată de Tribunalul Cluj, a fost 

condamnată inculpata S.E., în baza dispoziŃiilor art.13 alin.1 din Legea nr.678/2001, cu aplicarea 
art.41 alin.2 C.penal, 74 lit.c C.pen. pentru săvârşirea infracŃiunii de trafic de minori la 3 ani 
închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a şi b Cod 
penal. 

În baza dispoziŃiilor art.12 alin.1 din Legea 678/2001, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, 
74 lit.c Cod penal, pentru săvârşirea infracŃiunii de trafic de persoane, la 2 ani şi 6 luni închisoare şi 
2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a şi b Cod penal. 

S-a constatat că potrivit art.33 lit.a Cod penal cele două infracŃiuni se află în concurs real. În 
baza dispoziŃiilor art. 34 lit.b, art.35 lit.c Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate, urmând ca 
inculpata să execute 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor 
prev. de art.64 lit.a şi b Cod penal. 

Conform dispoziŃiilor art.350 C.proc.pen. s-a menŃinut starea de arest a inculpatei iar potrivit 
art.88 C.penal s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reŃinerii şi arestului preventiv din 13 iulie 
2006 la zi. 

În baza dispoziŃiilor ar.t71 C.pen. s-a interzis inculpatei exerciŃiul drepturilor prevăzute de 
art.64 lit.a-c Cod penal, pe durata prev. de art.71 Cod penal. 

Conform dispoziŃiilor art.118 Cod penal coroborat cu art.19 din Legea nr.678 din 
21.11.2001 s-a dispus confiscarea de la inculpată a sumei de 524.000 lei RON şi a obligat inculpata 
la plata acestei sume către stat. S-a menŃinut măsura sechestrului asigurator. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, tribunalul a reŃinut că prin rechizitoriul întocmit de 
Ministerul Publice - DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
– Serviciul Teritorial Cluj s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei S.E., pentru săvârşirea 
infracŃiunilor de trafic de minori, prev. de art.13 alin.1 din Legea nr.678/2001, cu aplicarea art.41 
alin.2 C.pen. şi trafic de persoane prev. de art.12 alin.1 din Legea nr.678/2001, cu aplicarea art.41 
alin.2 Cod penal, art.33 lit.a Cod penal. 

Prin actul de trimitere în judecată s-a reŃinut că în perioada 2001-2005 în baza unei rezoluŃii 
infracŃionale unice, inculpata le-a racolat, găzduit şi transportat pe minorele A.L.D., B.V.A., O.I.A. 
şi B.E.D., în scopul exploatării acestora, prin obligarea la practicarea prostituŃiei, prin violenŃă, 
ameninŃare, exploatându-le atât pe timpul minorităŃii, cât şi după împlinirea vârstei de 18 ani. 

În iarna anului 2001, martora B.V.A., în vârstă de 17 ani la acea dată, a fugit de la domiciliul 
părinŃilor ei, în municipiul Turda, aceasta l-a cunoscut pe M.Z., zis A.M., fiul inculpatei, care a 
găzduit-o pe martoră la domiciliul mamei sale. 



La scurt timp, inculpata i-a cerut martorei să se prostitueze pentru a-şi câştiga existenŃa, 
adică masa, cazarea şi îmbrăcăminte astfel că începând de a doua zi a transportat-o în parcarea de la 
barul "S." din Turda şi a obligat-o să racoleze diferiŃi bărbaŃi, majoritatea şoferi de tir aflaŃi în 
trecere, cu care să întreŃină relaŃii sexuale, indicându-i sumele pe care trebuia să le pretindă de la 
aceştia. În timp ce martora racola clienŃi era supravegheată de inculpată căreia trebuia să-i dea toŃi 
banii încasaŃi. 

La sfârşitul anului 2000, partea vătămată O.I.A., atunci în vârstă de 14 ani a fugit de la 
domiciliu, ca urmare a unor neînŃelegeri grave, cu tatăl său vitreg, găsindu-şi adăpost la M.Z. şi 
inculpata S.E. Partea vătămată a început o relaŃie de concubinaj cu M.Z. însă, după un timp, 
inculpata şi fiul ei i-au cerut să iasă şi ea pe stradă în vederea practicării prostituŃiei. Cei doi i-au 
explicat părŃii vătămate modul în care trebuie să procedeze pentru a racola clienŃi şi tariful pe care 
să-l ceară pentru un act sexual, după care au transportat-o la barul "S.", unde începând cu acea seară 
a început să practice prostituŃia, sub supravegherea inculpatei. 

Obiceiul era ca, în fiecare seară, în jurul orelor 17-18 inculpata să transporte cu taxiul pe 
cele două tinere la barul "S.". în timp ce ea rămânea în interiorul barului, cele două fete, îmbrăcate 
sumar, ieşeau afară pentru a racola clienŃi. Uneori, când fetele realizau venituri mici, inculpata le 
reproşa că nu se străduiesc suficient. După ce obŃineau bani de la clienŃi, tinerele predau banii la 
inculpată. După o perioadă de timp, când "afacerea a început să prospere", fiul inculpatei a 
achiziŃionat un autoturism "Dacia", destinat transportului la "locul de muncă". 

Pentru că nu avea permis de conducere, fiul inculpatei a angajat diferiŃi şoferi pentru a 
realiza acest lucru, aceştia fiind plătiŃi din banii pe care inculpata îi lua de la cele două fete. 
Periodic, numitul M.Z. verifica modul în care acestea îşi desfăşurau activitatea în parcare, ocazii cu 
care lua din banii strânşi de la fete de către mama sa şi îi cheltuia pe jocuri de noroc. 

În declaraŃiile date pe parcursul procesului penal, inculpata S.E. a încercat să se apere, 
declarând că, de fapt, a fost obligată de fiul ei să le supravegheze şi să le îndemne pe fete să practice 
prostituŃia iar pentru că a refuzat să facă acest lucru a fost certată în numeroase rânduri de către fiul 
ei. 

SusŃinerile inculpatei au fost însă contrazise de declaraŃiile celor două părŃi vătămate. Atât 
partea vătămată O.I.A. cât şi martora B.V.A. au arătat că, de fapt, între inculpată şi fiul ei au avut 
loc certuri cu privire la modul în care fiecare dintre ei cheltuia banii, reproşându-şi reciproc că "nu 
au grijă de bani". Inculpata şi fiul ei le interziceau fetelor să întreŃină relaŃii de prietenie cu alte 
persoane şi le reproşau că ar întreŃine relaŃii sexuale cu bărbaŃi care nu le plăteau. Mai mult, au 
existat situaŃii în care inculpata l-a instigat pe fiul ei să le aplice corecŃii fizice fetelor care nu 
câştigau suficienŃi bani sau întreŃineau relaŃii sexuale fără a percepe bani de la clienŃi. Atât partea 
vătămată O.I.A. cât şi martora B.V.A. au fost bătute de mai multe ori, cu scopul de a le determina să 
câştige mai mulŃi bani din practicarea prostituŃiei. 

Pe parcursul şederii la inculpată, datorită faptului că nu au mai putut ,suporta tratamentul la 
care erau supuse, cele două fete au fugit. 

Astfel, în iarna anului 2002, martora B.V.A. s-a întors la domiciliul mamei sale. Fiindu-i 
frică şi ruşine, aceasta nu i-a spus adevărul mamei sale însă, ulterior, după ce a primit procesele-
verbale cu amenzile aplicate pentru practicarea prostituŃiei a sunat-o pe inculpată. 

Conform înŃelegerii avute la telefon, inculpata s-a deplasat la domiciliul martorei, a achitat 
amenzile iar în familie s-a prezentat ca fiind soacra martorei. 

În declaraŃia sa martora a arătat că, în timpul acelei vizite, inculpata a reuşit să o convingă pe 
mama sa că îşi iubeşte nora, că a venit să o ducă înapoi la Turda şi că băiatul ei Ńine foarte mult la 
martoră. 

Mai mult decât atât, inculpata a început să o convingă pe sora martorei, B.E.D., care era 
însărcinată în luna a patra, să vină cu ele la Turda, unde o va ajuta să scape de sarcină şi că-i va găsi 
acesteia un nepot de al ei cu care să o mărite. 

Revenită la Turda, martora B.V.A. a fost obligată să se prostitueze în continuare. 



Ulterior, martora B.E.D. a avut aceeaşi soartă. A fost contactată telefonic de inculpată, adusă 
la Turda şi cazată iar apoi obligată, aşa însărcinată cum era, să se prostitueze. 

După ce aceasta a născut, a fost obligată să practice în continuare prostituŃia. 
În ceea ce priveşte pe partea vătămată O.I.A. în data de 17.08.2003 a fugit de la cei doi 

deoarece a vrut să plece în Austria însă s-a întors prin luna noiembrie la inculpată şi fiul ei, 
convinsă că aceştia nu o vor vinde altui proxenet chiar dacă îi luau toŃi banii. 

În iarna anului 2003, partea vătămată A.L.D., în vârstă de 17 ani la acea dată, l-a cunoscut 
pe M.Z. care i-a făcut curte şi, la scurt timp, a determinat-o să se mute la el. Într-o dimineaŃă, 
numitul M.Z. şi inculpata i-au cerut părŃii vătămate să-i ajute să achite nişte datorii urgente 
propunându-i să practice prostituŃia două-trei zile, până vor scăpa de necaz. 

Ştiind că celelalte fete au fost bătute de fiul inculpatei, partea vătămată a acceptat. Începând 
din acea seară, partea vătămată a fost transportată în parcare de inculpată şi obligată să practice 
prostituŃia, sub supravegherea inculpatei. 

Cea mai mare parte a banilor astfel obŃinuŃi, erau daŃi numitului M.Z., care a achiziŃionat 
diferite produse electronice şi electrocasnice, mobilier, a renovat garsoniera în care locuia împreună 
cu partea vătămată. 

În modalitatea expusă mai sus, inculpata împreună cu fiul ei a racolat, găzduit şi transportat 
în scopul exploatării, prin obligarea la practicarea prostituŃiei pe B.V.A., B.E.D., O.I.A. şi A.L.D., 
atât în perioada în care acestea au fost minore, cât şi după împlinirea vârstei de 18 ani. 

În toată această perioadă fiecare dintre tinere a obŃinut venituri lunare în sumă de 
aproximativ 25 milioane lei, mai mari în lunile de vară când se ridicau la 30 milioane lei şi mai mici 
în lunile de iarnă când erau de aproximativ 20 milioane lei." 

S-a reŃinut că faptele inculpatei întrunesc elementele constitutive ale infracŃiunii de trafic de 
minori, prev. de art.13 alin.1 din Legea 678/2001, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi trafic de 
persoane, prev. de art.12 alin. 1 din Legea 678/2001, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, în cauză 
fiind incidente dispoziŃiile art.33 lit.a Cod penal, referitoare la concursul real de infracŃiuni. 

La dozarea pedepsei instanŃa a avut în vedere gradul de pericol social şi împrejurarea în care 
a fost comisă fiecare faptă persoana inculpatei care este, în vârstă de 54 ani şi se află la prima 
confruntare cu legea penală şi care pe parcursul procesului a avut o comportare sinceră chiar dacă a 
încercat să minimalizeze consecinŃele faptei sale. S-a reŃinut drept circumstanŃă atenuantă atitudinea 
sinceră a inculpatei. 

Împotriva acestei sentinŃe a formulat apel atât Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, cât şi 
inculpata, solicitând casarea acesteia ca netemeinică şi nelegală. 

Astfel, Parchetul a arătat în motivele de apel că solicită desfiinŃarea sentinŃei ca nelegală, 
întrucât s-a reŃinut în mod nelegal circumstanŃa atenuantă prev. de art.74 lit.c C.pen. privind 
atitudinea post-infracŃională a inculpatei , circumstanŃă care lipseşte în materialitatea ei, întrucât în 
faza de urmărire penală aceasta a negat faptele imputate, iar în faza de judecată a invocat dreptul la 
tăcere astfel că nu a dat declaraŃii. FaŃă de aceste aspecte, solicită a se aplica pedepse înscrise în 
limitele legale prevăzute de textul incriminator, pedepse care să reflecte gradul de pericol social al 
faptei comise de aceasta. A doua critică adusă sentinŃei este că instanŃa în mod greşit a interzis 
inculpatei şi dreptul prev. de art.64 lit.c C.pen. ca pedeapsă accesorie, întrucât inculpata nu s-a 
folosit de o anumită funcŃie pentru a comite infracŃiunea. 

Inculpata a solicitat în apelul formulat desfiinŃarea sentinŃei ca netemeinică şi nelegală, iar în 
urma rejudecării cauzei să se dispună achitarea sa în baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d 
C.pr.pen., neexistând probe la dosar care să dovedească vreun act de constrângere pe care l-ar fi 
exercitat asupra părŃilor vătămate, ci dimpotrivă ea a fost cea constrânsă de fiul său să desfăşoare 
aceste activităŃi. În altă ordine de idei , faŃă de vârsta înaintată, de starea sanitară precară, fiind 
întrunite şi cerinŃele prev. de art.86/1 C.pen. a solicitat suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei . 



 Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor de apel invocate precum şi din 
oficiu, Curtea reŃine următoarele: 

Prima instanŃă a administrat probatoriul necesar cauzei, pe baza căruia a stabilit o stare de 
fapt corectă, corespunzătoare adevărului. A rezultat astfel vinovăŃia inculpatei în comiterea 
infracŃiunii de trafic de persoane, încadrarea juridică dată faptei fiind corectă, respectiv prev. de 
art.13 alin.1 din Legea nr.678/2001 cu aplic.art.41 al.2 C.pen. şi prev. de art.12 alin.1 din Legea 
nr.678/2001 cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. şi art.33 lit.a C.pen. 

Astfel, s-a stabilit că activitatea infracŃională a inculpatei a constat în aceea că în perioada 
2001-2005 în baza unei rezoluŃii infracŃionale unice le-a racolat, găzduit şi transportat pe minorele 
A.L.D., B.V.A., O.I.A. şi B.E.D. în scopul exploatării acestora, prin obligarea la practicarea 
prostituŃiei, prin violenŃă şi ameninŃare, exploatându-le atât pe timpul minorităŃii, cât şi după 
împlinirea vârstei de 18 ani. 

FaŃă de probele dosarului, susŃinerile inculpatei cum că nu s-ar face vinovată de săvârşirea 
infracŃiunii întrucât nu s-a dovedit că ar fi constrâns părŃile vătămate să practice prostituŃia, sunt 
lipsite de temei. Astfel, martora U.M. a arătat că discutând cu părŃile vătămate şi-a dat seama că 
acestea au fost bătute în numeroase rânduri de inculpată pentru a se prostitua, şi că aceasta le aştepta 
în timp ce se prostituau iar apoi le lua banii obŃinuŃi. Aceeaşi martoră a arătat că nu existau conflicte 
între inculpată şi fiul ei, dimpotrivă colaborau bine. Această declaraŃie se coroborează cu cele ale 
părŃilor vătămate A.L.D. şi O.I.A., ambele arătând că au fost constrânse de inculpată să practice 
prostituŃia, prima declarând că a fost ameninŃată de inculpată şi fiul acesteia , iar a doua că a fost 
îndemnată de inculpată să practice prostituŃia. De asemenea, nici susŃinerile inculpatei că a fost 
constrânsă de fiul său să procedeze în acest mod nu pot fi primite, chiar din declaraŃiile martorilor 
P.O.C. şi L.A. rezultând că pe undeva fiul inculpatei o obliga pe aceasta să se ducă cu fetele să 
practice prostituŃia „însă avea toate posibilităŃile să se opună acestuia dacă ar fi dorit”.  

Astfel, în cazul în care o persoană acŃionează asupra altei persoane prin ameninŃare, violenŃă 
, abuz de autoritate sau prin alte forme de constrângere ori profitând de imposibilitatea acelei 
persoane de a-şi exprima voinŃa, îndemnând, înlesnind sau trăgând foloase ori traficând persoane în 
vederea practicării prostituŃiei, deci în scopul exploatării acestor persoane, această faptă întruneşte 
elementele constitutive ale infracŃiunii de trafic de persoane. 

Procedând apoi la individualizarea pedepsei aplicate inculpatei, instanŃa de fond a reŃinut în 
mod nelegal în favoarea inculpatei circumstanŃa atenuantă prev. de art.74 lit.c C.pen., respectiv 
atitudinea infractorului după săvârşirea infracŃiunii rezultând din comportarea sinceră în cursul 
procesului. Se constată că în faza de judecată inculpata nu a recunoscut săvârşirea faptei, iar în faza 
de judecată s-a prevalat de dreptul la tăcere, refuzând să dea declaraŃii. În aceste condiŃii motivarea 
instanŃei referitoare la atitudinea sinceră a inculpatei este lipsită de temei, neexistând probe la dosar 
care să susŃină această sinceritate a inculpatei. În acest sens, Curtea va admite apelul Parchetului şi 
va înlătura această circumstanŃă însă totodată va constata că în favoarea inculpatei se poate reŃine o 
altă prevedere a art.74 lit.a C.pen., respectiv conduita bună a inculpatei anterior săvârşirii 
infracŃiunii, inculpata aflându-se la prima confruntare cu legea penală, astfel că va menŃine 
pedeapsa aplicată de prima instanŃă, inclusiv modalitatea de executare, apreciind-o ca fiind 
proporŃională cu gradul de pericol social al infracŃiunii şi va putea contribui la reeducarea 
inculpatei. 

De asemenea şi cel de-al doilea motiv din apelul Parchetului este întemeiat, interzicerea 
dreptului prev. de art.64 lit.c C.pen. ca pedeapsă accesorie nefiind justificată. Astfel acest drept 
constă în dreptul de a ocupa o funcŃie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de 
natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracŃiunii. Însă aceasta presupune 
ca săvârşirea infracŃiunii să fie legată de exercitarea unei anumite profesii, meserii,ceea ce nu este 
cazul în speŃă, textul referindu-se doar la profesii sau activităŃi licite, pe care condamnatul le-ar 
putea exercita într-un cadru legal. FaŃă de acest aspect , va admite apelul Parchetului şi va înlătura 
ca pedeapsă accesorie interzicerea dreptului prevăzut de art.64 lit.c C.pen. 



În ceea ce priveşte confiscarea sumei de 524.000 lei de la inculpată, reprezentând sumele de 
bani obŃinute ilegal de inculpată de pe urma prostituŃiei, această sumă a fost calculată în mod corect 
de către instanŃă, raportat la veniturile medii obŃinute de persoanele vătămate ce rezultă din 
declaraŃiile părŃilor vătămate, de 20 milioane lei pe lună. 

FaŃă de toate aceste aspecte, Curtea va admite apelul Parchetului pentru motivele arătate mai 
sus, va desfiinŃa sentinŃa atacată, iar în urma judecării cauzei, va înlătura prevederile art.74 lit.c 
C.pen., reŃinând prevederile art.74 lit.a C.pen., precum şi pedeapsa accesorie prevăzută de art.64 
lit.c C.pen., menŃinând restul dispoziŃiilor sentinŃei atacate. (Judecător Viorel-Virgil Andreieş) 

 

Vătămare corporală. Stare de provocare. ReacŃie disproporŃionată faŃă de fapta părŃii 
vătămate 

Înjurăturile proferate de partea vătămată nu sunt de natură a crea inculpatului o intensă 
tulburare, care să fie determinantă în declanşarea unei agresiuni materializată în atacarea şi 
rănirea părŃii vătămate cu un obiect tăietor-înŃepător, producând acesteia leziuni semnificative, 
care au necesitat pentru vindecare 25-30 de zile de îngrijire şi au produs o invaliditate de 20%. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 94/R din 13 februarie 2007 
Prin sentinŃa penală nr. 123 din 14 martie 2006 a Judecătoriei Sighetu MarmaŃiei a fost 

condamnat inculpatul P.N. pentru săvârşirea infracŃiunii de vătămare corporală prev. de art. 181 
alin.1 C.pen. cu aplic.art. 37 lit.b C.pen. la pedeapsa de 1 an închisoare cu consecinŃele prev. de art. 
71 C.pen. 

În temeiul art. 7 din Legea 543/2002 s-a revocat graŃierea pedepsei de 550 lei amendă penală 
la care a fost condamnat inculpatul prin sentinŃa penală nr. 187/19.04.2003 a Judecătoriei Sighetu 
MarmaŃiei şi s-a dispus ca inculpatul să execute această pedeapsă alături de pedeapsa închisorii. 

Inculpatul a fost obligat să plătească 1200 lei despăgubiri civile pentru daune materiale, 
1050 lei despăgubiri civile pentru daune morale şi 550 lei cheltuieli judiciare părŃii civile H.G.I.. 

Inculpatul a fost obligat să plătească 549,51 lei despăgubiri civile cu dobânda legală de la 
data rămânerii definitive a hotărârii şi până la achitarea integrală a creanŃei părŃii civile CAS 
Maramureş şi 220 lei cheltuieli judiciare statului. 

 Pentru a pronunŃa această sentinŃă, instanŃa de judecată a constatat că prin rechizitoriul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu MarmaŃiei s-a dispus punerea în mişcare a acŃiunii 
penale şi trimiterea în judecată a inculpatului P.N. pentru săvârşirea infracŃiunii de vătămare 
corporală prev. de art. 181 alin.1 C.pen. cu aplic.art. 37lit.b C.pen. 

S-a reŃinut că la data de 19 iunie 2005, inculpatul l-a lovit pe partea vătămată H.G.I. şi i-a 
cauzat leziuni corporale care au necesitat 32-35 zile de îngrijiri medicale. 

 Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu 3.000 lei despăgubiri civile pentru daune 
materiale reprezentând beneficiul nerealizat în perioada zilelor de îngrijiri medicale şi 2.000 lei 
despăgubiri civile pentru daune morale, iar CA Maramureş cu 549,5 lei reprezentând cheltuieli de 
spitalizare ale părŃii vătămate. 

 Inculpatul a recunoscut comiterea faptei şi a mai fost condamnat la 8 luni închisoare în anul 
2002 iar în anul 2003 la pedeapsa amenzii, ce a fost graŃiată prin Legea nr. 543/2002. 

 Din cuprinsul probelor administrate în cauză instanŃa de judecată a reŃinut următoarele: 
 La data de 19 iunie 2005 în jurul orei 20 inculpatul aflându-se la barul din localitatea Rona 

de Sus, în urma unor discuŃii contradictorii cu partea vătămată H.G.I., pe fondul consumului de 
băuturi alcoolice, a tăiat cu un ciob de la o sticlă de bere antebraŃul mâinii stângi a părŃii vătămate. 

Ca urmare a leziunilor suferite, partea vătămată H.G.I. a avut nevoie pentru vindecare de 32-
35 zile îngrijiri medicale conform certificatului medico-legal nr. 338 din 21 iunie 2005 emis de 
Cabinetul medico legal Sighetu MarmaŃiei. 



 Fapta comisă de inculpat a fost încadrată ca infracŃiune de vătămare corporală prev. de art. 
181 alin.1 C.pen. cu aplic.art. 37 lit.b C.pen. în raport de pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată 
acestuia în anul 2002 şi care a fost executată. 

 S-a reŃinut din declaraŃia martorei A.D. că partea civilă deŃine gospodărie, lucrează în 
construcŃii şi realizează ocazional aproximativ 50 lei/zi, astfel că în temeiul art. 346 alin. 1 , art. 14 
C.pr.pen. şi art. 98 C.civil,  

Inculpatul a fost obligat la despăgubiri civile pentru daune materiale şi morale acesteia, 
precum şi la plata despăgubirilor civile către CAS Maramureş. 

 Împotriva acestei sentinŃe, în termen legal au declarat apel partea civilă H.G.I. solicitând 
majorarea pedepsei aplicată inculpatului şi majorarea despăgubirilor civile pentru daune materiale şi 
morale, precum şi inculpatul care a solicitat reŃinerea scuzei provocării, reducerea pedepsei, a 
despăgubirilor civile pentru daune materiale şi morale. 

 Prin decizia penală nr. 143 din 5.10.2006, Tribunalul Maramureş a admis în parte apelul 
declarat de partea civilă H.G.I. împotriva sentinŃei penale nr. 123 din 14 martie 2006 a Judecătoriei 
Sighetu MarmaŃiei care în temeiul art. 379 pct. 2 lit. a C.pr.penală şi art. 382 alin. 2 C.pr.penală a 
fost desfiinŃată în parte şi judecând cauza: s-au majorat despăgubirile civile pentru daune morale de 
la suma de 1050 lei RON la 2500 lei RON la care a fost obligat inculpatul P.N. să le plătească părŃii 
civile H.G.I.; s-au menŃinut celelalte dispoziŃii ale sentinŃei. 

 În temeiul art. 378 şi art. 379 pct. 1 lit. b C.pr.penală s-a respins ca nefondat apelul declarat 
de inculpatul P.N. împotriva aceleiaşi sentinŃe. În temeiul art. 193 C.pr.penală a fost obligat 
inculpatul să plătească 278,65 lei RON cheltuieli judiciare părŃii civile. În temeiul art. 192 alin. 2 
C.pr.penală a fost obligat inculpatul să plătească 100 lei RON cheltuieli judiciare în apel statului, 
celelalte cheltuieli judiciare în apel rămânând în sarcina statului. 

 Examinând sentinŃa apelată, prin prisma motivelor invocate şi din oficiu, tribunalul a reŃinut 
următoarele: 

 InstanŃa de fond a stabilit corect starea de fapt, interpretând şi apreciind judicios probele ce 
au fost administrate, care pun în evidenŃă că inculpatul este vinovat de săvârşirea infracŃiunii de 
vătămare corporală prev. de art. 181 alin.1 C.pen. De asemenea, prima instanŃă legal a considerat că 
în raport de pedeapsa de 8 luni aplicată în anul 2002, care a fost executată, inculpatul se află în stare 
de recidivă postexecutorie şi a făcut aplicarea art. 37 lit.b C.pen. 

Apărarea inculpatului de a se reŃine scuza provocării nu a fost acceptată, deoarece starea de 
tulburare se verifică în momentul săvârşirii infracŃiunii iar intensitatea ei se apreciază Ńinându-se 
seama de persoana făptuitorului şi de circumstanŃele în care s-a produs fapta. 

Ori în cauză, chiar dacă între inculpat şi partea vătămată s-au proferat injurii, acesta nu 
trebuia să riposteze prin tăierea părŃii vătămate cu un ciob de sticlă astfel că nu sunt întrunite 
cerinŃele prev. de art. 73 lit.b C.pen. 

La stabilirea pedepsei aplicate inculpatului, instanŃa de fond a Ńinut seama de împrejurările 
în care a fost comisă fapta, de urmările produse şi de starea de recidivă postexecutorie în care se 
află acesta. 

SusŃinerea apărătorului ales al inculpatului sub aspectul reducerii pedepsei aplicate, nu a fost 
primită, în raport de gradul de pericol social al faptei, faŃă de împrejurarea că făptuitorul a 
perseverat în săvârşirea unor fapte de acelaşi gen, se află în stare de recidivă postexecutorie şi a 
beneficiat de clemenŃa legii când s-au aplicat dispoziŃiile Legii de graŃiere nr. 543/2002. 

Prima instanŃă judicios în temeiul art. 7 din Legea nr. 543/2002 a revocat graŃierea pedepsei 
de 550 lei amendă aplicată inculpatului prin sentinŃa penală nr. 187/19.04.2003 a Judecătoriei 
Sighetu MarmaŃiei şi a dispus să o execute alături de pedeapsa închisorii aplicată în cauză. 

De asemenea instanŃa de fond a aplicat corect dispoziŃiile art. 71 şi 64 C.pen., deoarece în 
raport de tipul de infracŃiune comis de inculpat, de conduita acestuia şi împrejurarea că anterior a 
fost condamnat de două ori pentru infracŃiuni contra integrităŃii corporale şi sănătăŃii este în 



interesul minorului, limitarea exercitării de către inculpat a drepturilor părinteşti şi a dreptului de a 
fi tutore sau curator prev. de art. 64 lit.d şi c C.pen. 

Sub aspectul laturii civile, instanŃa de fond a considerat justificate despăgubirile civile la 
suma de 1200 lei pentru daune materiale solicitate de partea civilă, în care s-au inclus beneficiul 
nerealizat în perioada zilelor de îngrijiri medicale. 

 În ce priveşte cererea părŃii civile de acordare a despăgubirilor civile pentru daune morale, 
prima instanŃă a considerat-o justificată, doar în parte, deşi în raport de numărul de îngrijiri 
medicale ar fi trebuit să reprezinte un echivalent bănesc al suferinŃelor fizice şi psihice cauzate de 
leziunile corporale. 

 În lipsa unor criterii legale de determinarea cuantumului acestor despăgubiri civile pentru 
daune morale, faŃă de gravitatea vătămărilor produse părŃii civile şi intensitatea suferinŃelor cauzate, 
se impune majorarea acestora la suma de 2500 lei. 

 În raport de considerentele arătate, a fost admis în parte apelul declarat de partea civilă 
H.G.I..  

 Împotriva acestei decizii a formulat recurs inculpatul, solicitând în baza art. 385 pct. 2 lit. d 
C.pr.pen. admiterea recursului, casarea deciziei şi a sentinŃei penale pronunŃate în cauză şi reŃinând 
cauza spre rejudecare să se facă aplicarea art. 72 C.pen., respectiv să se Ńină cont de împrejurările 
concrete în care a fost săvârşită fapta. În motivarea recursului,s-a arătat că nici instanŃa de fond şi 
nici instanŃa de apel nu au reŃinut că partea vătămată a fost lovită cu un ciob de sticlă şi nu cu un 
cuŃit. Inculpatul a susŃinut că instanŃa de fond nu a luat în considerare probele administrate în faza 
de judecată, când au fost audiaŃi 3 martori pe latură penală, declaraŃiilor lor fiind la filele 22, 24 din 
dosarul de fond, aceştia arătând că, de fapt, partea vătămată a fost cea care a provocat întreg 
scandalul. Învederează că partea vătămată l-a înjurat pe inculpat, motiv pentru care acesta a ripostat 
cu acea lovitură. SusŃine că instanŃa de fond nu a luat în considerare aceste declaraŃii, reŃinând doar 
împrejurarea că el a lovit partea vătămată. Solicită aplicarea art. 73 lit. b C.pen., respectiv reŃinerea 
circumstanŃei atenuante a provocării, întrucât fără această stare de provocare nu s-ar fi întâmplat 
nimic.  

 De asemenea, s-a solicitat să se aibă în vedere poziŃia avută imediat după săvârşirea 
infracŃiunii, oferindu-se să ducă partea vătămată la spital pentru acordare de îngrijiri medicale. 
Învederează că partea vătămată s-a prezentat la medic, abia după două zile de la producerea 
incidentului, având nevoie de intervenŃie chirurgicală la acel moment. SusŃine că şi partea vătămată 
are o anumită culpă, întrucât şi-a agravat consecinŃele loviturii suferite. Raportat la acest aspect, 
apreciază că daunele morale ar trebui reduse, iar cu privire la daunele materiale consideră că acestea 
nu sunt dovedite. Solicită respingerea cererii de acordare a cheltuielilor judiciare ca nedovedite. 

În subsidiar, solicită să se Ńină cont de împrejurările concrete în care s-a săvârşit 
infracŃiunea, să se reducă pedepsea de 1 an închisoarea aplicată prin sentinŃa penală sub minimul 
special prev. de lege, întrucât aceasta este prea aspră şi să se facă aplicarea art. 81 C.pen., respectiv 
suspendarea condiŃionată a executării pedepsei. 

Analizând recursul formulat pe baza actelor şi lucrărilor dosarului, Curtea constată că acesta 
este nefondat. 

Astfel, instanŃele au reŃinut o stare de fapt corectă, corespunzătoare adevărului, din care a 
rezultat vinovăŃia inculpatului în săvârşirea infracŃiunii de vătămare corporală prev. de art.181 
C.pen. 

SusŃinerile inculpatului , care a arătat că a acŃionat fiind în stare de provocare nu s-au 
confirmat. Astfel, martorii prezenŃi la incident au relatat că partea vătămată a început să-l înjure pe 
inculpat, iar acesta la un moment dat l-a tăiat cu o sticlă spartă la mână. Însă împrejurarea că partea 
vătămată l-a înjurat nu justifica reacŃia inculpatului, acesta reacŃionând mult prea violent faŃă de 
atitudinea părŃii vătămate, nefiind întrunite astfel cerinŃele prevăzute de art.73 lit.b C.penal. 

Pentru existenŃa acestei circumstanŃe atenuante este necesar ca făptuitorul să acŃioneze într-o 
stare de puternică tulburare determinată de partea vătămată ori faptul că în speŃă partea vătămată l-a 



înjurat nu justifică o asemenea reacŃie din partea inculpatului, riposta acestuia fiind mult prea 
violentă. Pentru existenŃa stării de provocare e necesar ca reacŃia făptuitorului să fie proporŃională 
cu provocarea acestuia de către partea vătămată. În speŃă Curtea apreciază că înjurăturile proferate 
de partea vătămată nu au fost de natură a crea inculpatului o intensă tulburare, care să fie 
determinantă în declanşarea agresiunii. 

Raportat la motivul de recurs în sensul că instanŃele au reŃinut că partea vătămată ar fi fost 
tăiată cu un cuŃit de către inculpat, acesta este neîntemeiat întrucât s-a reŃinut în mod corect de către 
instanŃe că obiectul cu care a acŃionat inculpatul a fost un ciob de sticlă. 

De asemenea, instanŃele au Ńinut seama de declaraŃiile martorilor audiaŃi în cauză care au 
arătat că inculpatul a fost înjurat de către partea vătămată, însă,aşa cum s-a arătat mai sus, au 
apreciat că acest aspect nu justifică reŃinerea circumstanŃei atenuante a scuzei provocării prev. de 
art.73 lit.b C.penal. 

FaŃă de împrejurările în care s-a comis infracŃiunea, de urmările acesteia, de reacŃia violentă 
a inculpatului raportat la atitudinea părŃii vătămate precum şi faŃă de persoana inculpatului, care este 
recidivist, instanŃele au individualizat în mod judicios pedeapsa aplicată, astfel că nu se impune 
reducerea acesteia. 

De asemenea,raportat la solicitarea inculpatului de a se dispune suspendarea condiŃionată a 
executării pedepsei,nici aceasta nu poate fi primită ,întrucât conform art.81 lit.b C.pen. această 
modalitate de executare a pedepsei nu poate fi dispusă dacă infractorul a mai fost condamnat 
anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni,ori raportat la SentinŃa penală nr. 410/2002 a 
Jud.Sighetu-MarmaŃiei prin care a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare,din a cărei 
executare a fost liberat la data de 4.04.2003,cu un rest de 163 zile (a se vedea fişa de cazier judiciar 
de la f.25 din dos.nr.687/P/2005) ,se află în situaŃia recidivei postexecutorii prev. de art.37 lit.b 
C.pen.,care exclude astfel posibilitatea de a i se suspenda executarea pedepsei.  

În ceea ce priveşte latura civilă, de asemenea a fost soluŃionată în mod corect, iar raportat la 
suferinŃele cauzate părŃii vătămate, respectiv o invaliditate de 20% cu care a rămas în urma 
infracŃiunii, tribunalul în mod justificat a majorat cuantumul daunelor morale acordate acesteia. 

 FaŃă de toate aceste aspecte, Curtea în baza art.38515 pct.1 lit.b C.proc.pen. va respinge ca 
nefondat recursul inculpatului. 

În baza art.193 C.proc.pen. va obliga inculpatul la plata cheltuielilor de judecată în favoarea 
părŃii civile în sumă de 1300 lei, reprezentând onorariul avocaŃial de 500 lei şi cheltuielile de 
deplasare la instanŃa de recurs în suma de 800 lei, respectiv două deplasări cu trenul de la Rona de 
Sus la Cluj-Napoca, dus-întors în sumă de 300 lei şi două deplasări cu autoturismul de la Sighetu 
MarmaŃiei la Cluj-Napoca dus-întors în sumă de 500 lei, partea civilă fiind prezentă în faŃa instanŃei 
la două termene, respectiv 16 ianuarie şi 13 februarie împreună cu apărătorul ales. (Judecător 
Iuliana Moldovan) 

 

Efectele graŃierii 

GraŃierea are efecte asupra pedepsei a cărei executare este suspendată condiŃionat. 
Aplicarea instituŃiei suspendării condiŃionate a executării pedepsei se face cu raportare la toate 
infracŃiunile aflate în concurs. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 4/R din 8 ianuarie 2007 
Prin sentinŃa penală nr.1034/29.06.2006, Judecătoria Cluj-Napoca în urma schimbării 

încadrării juridice din instigare la fals material în înscrisuri oficiale în complicitate la aceeaşi 
infracŃiune, a dispus condamnarea inculpatului M.P. în baza art. 26, rap. la art. 288 al.1 C.pen, la 3 
luni închisoare. 



În baza art.291 teza 1 Cod penal a dispus condamnarea aceluiaşi inculpat la 3 luni 
închisoare. 

În baza art.293 Cod penal a dispus condamnarea inculpatului la 3 luni închisoare. 
În baza art. 1 din Legea 543/2002 s-a constatat graŃiată această din urmă pedeapsă. S-au pus 

în vedere inculpatului dispoziŃiile art.7 din Legea 543/2002. 
În baza art.65 din Legea 56/2002 cu aplic.art.13 Cod penal a dispus condamnarea 

inculpatului la 3 luni închisoare 
În baza art. 1 din Legea 543/2002 s-a constatat graŃiată această pedeapsa. 
S-au pus în vedere inculpatului dispoziŃiile art.7 din Legea 543/2002. 
În baza art. 33 lit.a - 34 lit.b s-au contopit pedepsele negraŃiate stabilind pedeapsa de 3 luni 

închisoare pe care a suspendat-o condiŃionat pe 2 ani şi 3 luni ce constituie termen de încercare 
pentru inculpat. 

S-au pus în vedere inculpatului prev. art.83 Cod penal. 
În baza art.348 Cod procedură penală s-au anulat înscrisurile falsificate existente în plicul de 

la f.36 a dosarului - bilete de transport avion falsificate şi paşaportul falsificat. 
În baza art.191 alin.1 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la 300 RON cheltuieli 

judiciare către stat. 
Pentru a pronunŃa sentinŃa de mai sus, prima instanŃă a reŃinut că în cursul lunii aprilie 2001 

inculpatul a apelat la numitul "M." - persoană rămasă neidentificată, care îşi oferea prin mica 
publicitate serviciile pentru efectuarea demersurilor în vederea obŃinerii de vize pentru muncă în 
străinătate. 

În baza înŃelegerii telefonice cei doi s-au întâlnit în gara CFR Cluj inculpatul înmânându-i 
numitului "M." două poze tip paşaport şi suma de 2500 USD. După aproximativ două săptămâni 
inculpatul s-a întâlnit cu persoana neidentificată în faŃa AgenŃiei Tarom din Cluj-Napoca, aceasta 
înmânându-i paşaportul turistic seria 05148201 emis de SEIP Alba pe numele M.M., act pe care era 
aplicată fotografia lui M.P.. La fila 7 a paşaportului era aplicată viza emisă de Consulatul Irlandei în 
România, valabilă în privinŃa numitului M.M. până la data de 9.06.2001. 

Inculpatul s-a îmbarcat în cursa Tarom nr.1303 din 24.05.2001 unde a prezentat paşaportul 
turistic falsificat al numitului M.M. trecând astfel fraudulos frontiera de stat. 

Inculpatul s-a deplasat la Frankfurt, iar apoi pe Aeroportul din Dublin, unde autorităŃile 
irlandeze procedând la verificarea documentelor au constatat că inculpatul nu avea permis de 
muncă, motiv pentru care au procedat la returnarea acestuia în România. 

La data de 26.05. inculpatul a fost predat IGPF - Punct PoliŃie de Frontieră Bucureşti - 
Otopeni unde a fost stabilită adevărata identitate a inculpatului. S-a stabilit că M.M. din Alba-Iulia 
exista în realitate, având emis paşaportul cu seria 05148201, care a fost pierdut. 

SituaŃia de fapt reŃinută rezultă fără putinŃă de tăgadă din întreg probatoriul administrat, în 
special din procesul verbal întocmit de către Organele de PoliŃie din cadrul Aeroportului Otopeni, 
din raportul de constatare din care rezultă că paşaportul folosit de inculpat a fost falsificat prin 
înlocuirea fotografiei, din actul falsificat, acestea coroborându-se cu declaraŃia inculpatului din 
cursul urmăririi penale în care acesta a recunoscut săvârşirea faptelor descriind modul comiterii 
acestora. 

Faptele inculpatului, aşa cum au fost reŃinute, întrunesc elementele constitutive ale 
infracŃiunilor de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.26 rap. la art.288, uz 
de fals prev. de art.291 teza I Cod penal, fals privind identitatea prev. de art.293 Cod penal şi 
trecerea frauduloasă a frontierei de stat, prev. de art.65 din Legea 56/1992 cu aplic.art.13 Cod penal, 
toate cu aplic.art.33 lit.a Cod penal. 

InstanŃa de fond a schimbat încadrarea juridică dată prin rechizitoriu uneia din faptele 
inculpatului din infracŃiunea de instigare la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.25 rap. la 
art.288 Cod penal în infracŃiunea de complicitate la fals material în înscris uri oficiale prev. de 
art.26 rap. la art.288 al.1 Cod penal. 



Aceasta întrucât ,din situaŃia de fapt reŃinută reiese indicii temeinice că numitul "M." - 
persoana rămasă neidentificată săvârşeşte în mod regulat intermedieri ilicite pentru obŃinerea 
vizelor de muncă în străinătate, fapt care rezultă din oferirea prin mica publicitate a unor astfel de 
servicii. 

În aceste condiŃii nu se poate reŃine că inculpatul l-ar fi determinat pe numitul "M." să 
falsifice paşaportul respectiv. 

S-a reŃinut însă că prin înmânarea celor două poze inculpatul l-a ajutat pe numitul "M." să 
falsifice sau să intermedieze falsificarea paşaportului. 

La individualizarea pedepselor ce s-a aplicat inculpatului, instanŃa de fond a Ńinut seama de 
criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art.72 Cod penal şi în acest context de 
poziŃia sinceră a inculpatului, de gradul relativ redus de pericol social al faptelor săvârşite, de lipsa 
antecedentelor penale. 

Astfel, în baza art.293 Cod penal l-a condamnat pe inculpatul M.P. la 3 luni închisoare. 
În baza art. 65 din Legea 56/2002 cu aplic.art.13 l-a condamnat pe inculpatul M.P. la 3 luni 

închisoare. 
Cu privire la aceste pedepse a constatat incidenta în cauză a prevederilor art.1 din Legea 

543/2002 referitoare la graŃierea condiŃionată. 
A pus în vederea inculpatului disp. art.7 din Legea 543/2002 referitoare la revocarea 

beneficiului graŃierii condiŃionate în ipoteza săvârşirii unei noi infracŃiuni în termen de 3 ani de la 
data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. 

În baza art.26 rap. la art.288 al.1 Cod penal l-a condamnat pe inculpat la 3 luni închisoare. 
În baza art. 291 teza 1 Cod penal l-a condamnat pe inculpatul M.P. la 3 luni închisoare. 
Prima instanŃă a dat eficienŃă regulilor privind concursul de infracŃiuni contopind pedepsele 

negraŃiate (executabile), a stabilit pedeapsa de 3 luni închisoare pe care a suspendat-o condiŃionat pe 
o durată de 2 ani şi 3 luni ce constituie termen de încercare. 

În speŃă, în raport de ultimele 2 pedepse, sunt aplicabile prev. art.81-82 Cod penal instanŃa 
de fond apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului. I-a 
atras atenŃia inculpatului asupra prev. art.83 Cod penal referitoare la revocarea suspendării în cazul 
săvârşirii unei noi infracŃiuni. 

Nu pot fi primite concluziile reprezentantei Ministerului Public în conformitate cu care este 
imperativ a se suspenda condiŃionat executarea fiecărei pedepse aplicate - atât a celor ce intră sub 
imperiul legii de graŃiere, cât şi a celor executabile. 

Aceasta deoarece cu privire la infracŃiunea de fals privind identitatea şi la infracŃiunea de 
trecere frauduloasă a frontierei instanŃa de fond a socotit că beneficiul graŃierii condiŃionate este 
îndestulător, având în vedere pericolul social specific şi concret al acestor fapte penale. 

În raport de pedeapsa de 3 luni aplicată pentru fiecare din infracŃiunile graŃiate termenul 
graŃierii condiŃionate este mai lung decât termenul suspendării condiŃionate (3 ani şi 3 luni în raport 
cu 2 ani şi 3 luni). 

Prin urmare, în raport de infracŃiunile ce intră sub incidenta legii de graŃiere, acordarea 
beneficiului suplimentar al suspendării executării pedepsei ar fi excesivă din punctul de vedere al 
individualizării pedepsei şi lipsită de consecinŃe practice în ipoteza săvârşirii unei noi infracŃiuni în 
cursul termenului de graŃiere condiŃionată. 

Trebuie menŃionat de asemenea că obligativitatea suspendării condiŃionate a tuturor 
pedepselor aplicate în speŃă este neprevăzută de lege, o abordare excesiv tehnică a regimului de 
aplicare a pedepselor conducând la restrângerea nejustificată a dreptului judecătorului de a 
individualiza pedeapsa în raport de specificul fiecărei infracŃiuni concurente. 

În baza art.348 Cod procedură penală s-au anulat înscrisurile falsificate existente în plicul de 
la fila 36 a dosarului - bilete de transport avion falsificate şi paşaportul falsificat 

Împotriva sentinŃei a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, arătând în 
motivele de apel că în mod greşit prima instanŃă ar fi stabilit pentru fapte concurente modalităŃi 



diferite de executare a pedepselor, că pentru două pedepse modalitatea de executare ar fi detenŃia, 
iar pentru alte două s-ar fi dispus suspendarea executării pedepselor. 

Prin decizia penală nr.345 din 16 octombrie 2006 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca 
nefondat apelul penal declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoriei Cluj-Napoca, cheltuielile 
judiciare rămânând în sarcina statului.  

Pentru a pronunŃa această soluŃie, tribunalul a constatat că strict formal din punct de vedere 
al tehnicii de redactare a minutei, devenite dispozitivul sentinŃei, prima instanŃă ar fi trebuit să arate 
modalitatea de executare şi pentru pedepsele graŃiate nu numai pentru pedeapsa rezultantă, toate 
cele patru fapte aflându-se în concurs, şi nu să lase să se subînŃeleagă că şi pentru pedepsele graŃiate 
au fost aplicate prevederile art.81 C.pen. 

În considerentele sentinŃei, prima instanŃă arată cu nu a înŃeles să facă respectivele menŃiuni 
deoarece termenul de încercare prevăzut de art. 82 C.pen, acela de 2 ani şi 3 luni, este mai mic decât 
termenul de încercare prevăzut de legea de graŃiere, acela de 3 ani, şi că acest termen de 3 ani, ca 
durată de timp, cuprinde şi termenul de 2ani şi 3 luni. 

Chiar şi parchetul în motivele de apel arată că prima instanŃă nu face referire la art.71, art.64 
C.pen, iar cum din considerentele sentinŃei rezultă cu certitudine că şi pentru pedepsele graŃiate a 
înŃeles să facă aplicarea prev. art.81 C.pen., iar din modul în care a fost redactată minuta şi 
dispozitivul sentinŃei se deduce faptul că pentru toate cele patru pedepse s-a dispus suspendarea 
executării, cu observaŃia care a fost menŃionată mai sus, în sensul ca trebuie specificat modul de 
executare a pedepsei, nu lăsat să se subînŃeleagă, apelul parchetului ca nefondat, în speŃă nu ne 
aflăm în faŃa unei hotărâri care pentru fapte concurente stabileşte două moduri de executare a 
pedepselor, pentru două modul de executare fiind în regim de detenŃie iar pentru alte două cu 
suspendarea executării. 

Împotriva deciziei nr.3345/A/2006 a Tribunalului Cluj în termen legal s-a declarat recurs de 
către Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, prin care s-au invocat următoarele : 

InstanŃa de apel trebuia să aprecieze oportunitatea şi legalitatea suspendării condiŃionate a 
executării pedepsei raportat la toate cele patru infracŃiuni aflate în concurs şi abia în final să 
constate că două pedepse sunt graŃiate. 

În măsura în care nu a făcut acest lucru s-a ajuns la stabilirea a două modalităŃi diferite de 
individualizare a executării pedepsei, în aceste condiŃii se încalcă grav dispoziŃiile legale în materie 
întrucât o modalitate de executare a pedepsei ,respectiv suspendare condiŃionată ,o exclude pe 
cealaltă, respectiv executare în regim de detenŃie ,chiar dacă este vorba de graŃierea acestora din 
urmă. 

Nu se poate aprecia faŃă de acelaşi inculpat că reeducarea se poate realiza prin suspendarea 
condiŃionată a executării pedepsei pe de o parte, şi că aceeaşi reeducare ar putea fi îndeplinită şi prin 
privare de libertate. 

Curtea, analizând recursul formulat, motivele invocate, cu examinarea cauzei în limitele 
motivelor de casare, potrivit art.3856 C.pr.pen., reŃine următoarele : 

În cursul lunii aprilie 2001 inculpatul a apelat la numitul "M." - persoană rămasă 
neidentificată care îşi oferea prin mica publicitate serviciile pentru efectuarea demersurilor în 
vederea obŃinerii de vize pentru muncă în străinătate. 

În baza înŃelegerii telefonice cei doi s-au întâlnit în gara CFR Cluj inculpatul înmânându-i 
numitului "M." două poze tip paşaport şi suma de 2500 USD. După aproximativ două săptămâni 
inculpatul s-a întâlnit cu persoana neidentificată în faŃa AgenŃiei Tarom din Cluj-Napoca, aceasta 
înmânându-i paşaportul turistic seria 05148201 emis de SEIP Alba pe numele M.M., act pe care era 
aplicată fotografia lui M.P.. La fila 7 a paşaportului era aplicată viza emisă de Consulatul Irlandei în 
România, valabilă în privinŃa numitului M.M. până la data de 9.06.200l. 

Inculpatul s-a îmbarcat în cursa Tarom nr.1303 din 24.05.2001 unde a prezentat paşaportul 
turistic falsificat al numitului M.M. trecând astfel fraudulos frontiera de stat. 



Inculpatul s-a deplasat la Frankfurt, iar apoi pe Aeroportul din Dublin, unde autorităŃile 
irlandeze procedând la verificarea documentelor au constatat că inculpatul nu avea permis de 
muncă, motiv pentru care au procedat la returnarea acestuia în România. 

La data de 26.05. inculpatul a fost predat IGPF - Punct PoliŃie de Frontieră Bucureşti - 
Otopeni unde a fost stabilită adevărata identitate a inculpatului. S-a stabilit că M.M. din Alba-Iulia 
exista în realitate, având emis paşaportul cu seria 05148201, care a fost pierdut. 

SituaŃia de fapt reŃinută mai sus, rezultă fără putinŃă de tăgadă din întreg probatoriul 
administrat, în special din procesul verbal întocmit de către Organele de PoliŃie din cadrul 
Aeroportului Otopeni, din raportul de constatare din care rezultă că paşaportul folosit de inculpat a 
fost falsificat prin înlocuirea fotografiei, din actul falsificat de la fila 36 d.u.p., acestea coroborându-
se cu declaraŃia inculpatului din cursul urmăririi penale în care acesta a recunoscut săvârşirea 
faptelor descriind modul comiterii acestora. 

Faptele inculpatului, aşa cum au fost reŃinute, întrunesc elementele constitutive ale 
infracŃiunilor de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.26 rap. la art.288, uz 
de fals prev. de art.291 teza I Cod penal, fals privind identitatea prev. de art.293 Cod penal şi 
trecerea frauduloasă a frontierei de stat, prev. de art.65 din Legea 56/1992 cu aplic.art.13 Cod penal, 
toate cu aplic.art.33 lit.a Cod penal. 

InstanŃa de fond a schimbat încadrarea juridică dată prin rechizitoriu uneia din faptele 
inculpatului din infracŃiunea de instigare la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.25 rap. la 
art.288 Cod penal în infracŃiunea de complicitate la fals material în înscris uri oficiale prev. de 
art.26 rap. la art.288 al.1 Cod penal. 

Aceasta întrucât din situaŃia de fapt reŃinută reiese indicii temeinice că numitul "M." - 
persoana rămasă neidentificată săvârşeşte în mod regulat intermedieri ilicite pentru obŃinerea 
vizelor de muncă în străinătate, fapt care rezultă din oferirea prin mica publicitate a unor astfel de 
servicii. 

În aceste condiŃii nu se poate reŃine că inculpatul l-ar fi determinat pe numitul "M." să 
falsifice paşaportul respectiv. 

S-a reŃinut însă că prin înmânarea celor două poze inculpatul l-a ajutat pe numitul "M." să 
falsifice sau să intermedieze falsificarea paşaportului. 

În final însă instanŃa de fond a trecut la efectuarea unor operaŃiuni de condamnare a 
inculpatului ce nu sunt în deplină corectitudine. 

Astfel, faptele au fost încadrate în disp.art.26 rap.la art.288 alin.1 C.pen., cu condamnare de 
3 luni închisoare în art.291 teza I C.pen., cu condamnarea la 3 luni închisoare, în art.293 C.pen., cu 
condamnare la 3 luni închisoare, s-a constatat graŃiată această pedeapsă şi în art.65 din Legea 
nr.56/2002 cu aplic.art.13 C.pen., cu condamnare la 3 luni închisoare constatându-se şi această din 
urmă pedeapsă ca fiind graŃiată. 

S-au contopit pedepsele negraŃiate stabilindu-se pedeapsa de 3 luni închisoare ce a fost 
suspendată condiŃionat pe un termen de încercare de 2 ani şi 3 luni. 

Incorect instanŃa de apel a respins apelul Parchetului prin care s-a urmărit doar corectarea 
operaŃiunilor înserate de instanŃa de fond în cuprinsul minutei vizând aplicarea în acelaşi timp de 
pedepse atât executabile în regim de detenŃie cât şi cu suspendarea condiŃionată, redând la modul 
superficial că legea nu prevede obligarea suspendării condiŃionate a tuturor pedepselor, că în cazul 
unui concurs de infracŃiuni se suspendă condiŃionat rezultanta şi nu fiecare pedeapsă în parte, 
instanŃa de fond a avut în vedere cuantumul unei rezultante teoretice, în final subliniindu-se că 
acordarea beneficiului suspendării condiŃionate a pedepselor graŃiabile este excesiv de tehnicistă şi 
că nu ar fi corectă. 

Evident cele învederate de instanŃa de apel nu corespund întru totul legalităŃii fiind de 
subliniat că se apreciază ,într-o astfel de situaŃie ,oportunitatea suspendării condiŃionate a executării 
pedepsei raportat la toate infracŃiunile aflate în concurs, neputând crea un regim juridic separat 
pentru pedepsele ce sunt graŃiate. 



Este real că sentinŃa instanŃei de fond în aceste condiŃii suferă doar sub aspecte ce Ńin de 
tehnica întocmirii minutei şi nu la modul concret de aspecte de esenŃă de legalitate, putându-se însă 
afirma că în condiŃiile necorectării dispozitivului hotărârii în sensul celor solicitate de parchet s-ar 
putea ajunge la anumite dubii, interpretări şi în final la o coabitare a unor modalităŃi de executare 
distincte ceea ce nu este permis de către legea penală. 

Aşadar instanŃa de recurs apreciază oportunitatea aplicării prev.art.81 C.pen. pentru toate 
pedepsele aplicate şi în final doar constatarea intervenirii Legii de graŃiere nr.543/2002 raportat la 
două dintre pedepse. 

În aceste condiŃii, în conformitate cu disp.art.38515 pct.2 lit.d C.pr.pen., recursul formulat 
este pe deplin fondat, cu consecinŃa casării deciziei atacate împreună cu sentinŃa penală ce o 
vizează, însă numai în ceea ce priveşte neaplicarea disp.art.81, 82 C.pen. raportat la pedepsele de 
câte 3 luni aplicate inculpatului M.P. pentru comiterea infracŃiunilor prev. de art.293 C.pen., şi 
art.65 din Legea nr.56/2002. 

Procesual se va trece la rejudecarea pricinii în limitele mai sus menŃionate şi în conformitate 
cu disp.art.81 C.pen., se va suspenda condiŃionat executarea şi acestor pedepse cu fixarea unor 
termene de încercare de 2 ani, termene ce au fost reduse în urma graŃierii condiŃionate a executării 
acestor pedepse. 

Celelalte menŃiuni înserate în dispozitivul sentinŃei vor fi de menŃinut. (Judecător Macavei 
Săndel) 

 

Trafic de influenŃă. Confiscare. Despăgubiri civile 

Potrivit art. 257 alin 2, raportat la art. 256 alin 2 Cod penal, în cazul săvârşirii infracŃiunii 
de trafic de influenŃă banii, valorile sau orice alte bunuri se confiscă, iar dacă acestea nu se 
găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. 

RaŃiunea acestei dispoziŃii  constă în aceea că bunurile date făptuitorului fac parte dintre 
cele date pentru a determina săvârşirea unei infracŃiuni sau pentru a răsplăti pe infractor şi care, 
oricum sunt supuse confiscării speciale conform art. 118 lit. d Cod penal (raportat la modificările 
art. 118 prin Legea nr. 278/2006). 

Această sancŃiune se răsfrânge, indirect, şi asupra celor care au dat valorile pentru a 
profita de traficul de influenŃă, acestea nerestituindu-se , deoarece legea nu prevede o asemenea 
restituire. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 62/A din 12 aprilie 2007 
Prin sentinŃa penală nr. 57 din 1 februarie 2007 a Tribunalului Maramureş s-a dispus 

condamnarea inculpatului P.C.A. 
 - pentru săvârşirea infracŃiunilor de trafic de influenŃă prev. de art. 257 al. 1 Cod penal (3 

fapte) 
 la pedeapsa de câte 2 ani închisoare. 
 În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani 

închisoare. 
În baza art. 81, 82 Cod penal a dispus suspendarea condiŃionată a executării pedepsei pe un 

termen de încercare de 4 ani şi a atras atenŃia inculpatului asupra art. 83 Cod penal. 
În temeiul art. 71 al. 5 Cod penal a suspendat interzicerea executării drepturilor prev. de art. 

64 lit. a - c Cod penal - ca pedeapsă accesorie – pe durata termenului de încercare. 
În baza art. 61 din L. 78/2000 a obligat inculpatul să restituie către  B.O. suma de 600 lei 

(RON) şi contravaloarea a 60 Euro. 
 - iar către R.E.D. suma de 500 lei (RON) şi contravaloarea a 300 Euro. 
  Constată că inculpatul a fost reŃinut 24 ore la data de 10 aprilie 2006. 



  In baza art. 191 Cod procedură penală a obligat inculpatul să plătească în favoarea 
statului 500 lei (RON) cheltuieli judiciare. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă instanŃa de fond a reŃinut că prin rechizitoriul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Maramureş înregistrat la instanŃă a fost trimis în judecată inculpatul P.C.A. 
pentru săvârşirea infracŃiunii prev. de art. 257 c.pen. cu aplic.art. 33 lit.a c.pen., reŃinându-se în 
esenŃă că acesta în perioada 2004-2005 a pretins şi primit bani, valută şi alte foloase de la trei 
persoane susŃinând că are influenŃă asupra funcŃionarilor de la serviciul circulaŃie şi pe care-i va 
determina să facă un act ce intră în atribuŃiile lor de serviciu, mai precis că va rezolva obŃinerea 
permiselor de conducere. 

În baza probelor administrate şi anume: plângerile şi declaraŃiile martorilor B.A.R., B.O., 
G.V.Ş., M.A., R.E. şi R.F., a declaraŃiei inculpatului şi nu în ultimul rând a proceselor verbale de 
confruntare, tribunalul reŃine în fapt următoarele: 

 În cursul anului 2004 martora B.O. l-a cunoscut pe inculpat prin intermediul martorei G.S., 
ocazie cu care a aflat de la acesta că este verişor cu un poliŃist de la comisia de examinare pentru 
obŃinerea permiselor de conducere, pe nume" C." şi că poate să rezolve obŃinerea de permise. 

 Pentru că martora s-a arătat interesată, inculpatul a solicitat în prima fază 200 lei (RON) 
pentru a cumpăra diverse cadouri pentru mai mulŃi lucrători de la acel serviciu, printre care C., T. şi 
B. 

Pentru a-i întări convingerea inculpatul i-a comunicat că trebuie să obŃină măcar 19 puncte şi 
doar diferenŃa va fi asigurată de ofiŃerul C. şi că la examen, persoanele cu "pile" primesc 
chestionarele 4, 7, 13 sau 25 care conŃin întrebări foarte uşoare. 

Înainte de a susŃine examenul fixat pentru data de 23.11.2004, inculpatul a mai solicitat 
martorei să-i plătească o masă la restaurant şi să-i predea 200 lei (RON), lucru pe care aceasta l-a şi 
făcut. 

Martora a susŃinut şi promovat examenul primind chestionarul cu nr. 4, cu 23 puncte. 
Când i-a comunicat inculpatului că în sală nu a fost prezent acel poliŃist acesta i-a precizat că 

cu toate acestea, în realitate, nu a obŃinut decât 22 puncte, iar diferenŃa de 1 punct necesară pentru 
promovare i-a fost dată de "ofiŃerul C." punct care o costă 1 00 euro, drept pentru care martora, în 
prezenŃa mamei sale, i-a mai predat inculpatului la un restaurant diferenŃa de 60 euro, şi a mai plătit 
o masă. 

Pentru că în luna februarie 2005 şi prietenul martorei numitul L.G. a urmat şcoala de şoferi, 
martora l-a abordat din nou pe inculpat pentru a-i obŃine permisul de conducere. Aşa ca şi în cazul 
ei, inculpatul i-a solicitat 200 lei (RON) şi 100 euro pentru fiecare punct necesar pentru promovare. 

 Martora i-a dat suma de 200 lei însă prietenul ei, deşi a primit chestionarul cu nr.4 nu a luat 
examenul, obŃinând doar 19 puncte. 

Inculpatul întrebat fiind, a încercat să caute diferite justificări, mai mult, i-a prezentat 
martorei un mesaj pe telefonul mobil în care ar fi fost transmise răspunsuri corecte, dar la un alt 
chestionar. 

Martorul L. a susŃinut un nou examen în cursul lunii aprilie 2005 însă cum l-a promovat cu 
un alt chestionar şi anume cel cu nr.17 cei doi au realizat că cele relatate de inculpat nu sunt reale. 
În acest context, martora B.O. l-a contactat pe ofiŃerul C. care a îndrumat-o să anunŃe organele de 
poliŃie cu privire la faptele inculpatului. 

Înainte însă de discuŃia purtată cu ofiŃerul C., martora B.O., aflând de la R.E.D. că şi numita 
M.L. (prietena ultimei) a căzut la examen, apucase să-i povestească despre relaŃiile pe care le are la 
poliŃie inculpatul. 

Martora l-a contactat telefonic stabilind în contextul acelei convorbiri o întâlnire la care s-au 
înŃeles ca martora să-i predea dosarul complet pentru şcoala de şoferi. 

La următoarea întâlnire i-a şi predat martorei un bilet în care erau specificate răspunsurile la 
întrebările pe care urma să le primească la chestionarul specificat de el. Înainte de examen, martora 



s-a întâlnit, conform înŃelegerii, cu inculpatul în apropierea locuinŃei acestuia, predându-i suma de 
200 lei (RON) şi 300 euro. 

 Cu toate că M.L. nu a fost admisă inculpatul a continuat să-i facă promisiuni că rezolvă el 
situaŃia prin intermediul aceluiaşi ofiŃer. 

 Prin urmare, în drept, faptele inculpatului P.C.A. de a pretinde că prin intermediul unor 
funcŃionari publici asupra cărora are influenŃă poate să realizeze obŃinerea de permise de conducere 
martorilor şi de a solicita plata unor mese la restaurante şi a primi diverse sume de bani obŃinând 
astfel un folos material pentru sine, realizează elementele constitutive ale infracŃiunii de trafic de 
influenŃă prev. de art. 257 al.1 c.pen. (3 fapte), fapte pentru care instanŃa i-a aplicat pedepse de câte 
2 ani închisoare. 

La individualizarea pedepselor instanŃa a avut în vedere gradul de pericol social sporit al 
faptelor comise, poziŃia oscilantă a inculpatului pe parcursul derulării procesului, dar şi limitele de 
pedeapsă stabilite de lege, dispunând în raport de toate aceste împrejurări şi suspendarea 
condiŃionată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe un termen de încercare de 4 ani. 
Constată că inculpatul a fost reŃinut 24 de ore la 10 aprilie 2006. 

 Inculpatul iniŃial a recunoscut că a primit bani pentru a le obŃine permise de conducere însă a 
susŃinut că toŃi banii, ulterior i-a predat unor băieŃi care au promis că rezolvă ei aceste probleme. Cu 
toate acestea nici până în prezent, inculpatul nu a precizat numele celor doi băieŃi pentru a fi 
identificaŃi, furnizând doar date sumare cum ar fi acelea că-i cheamă C. şi F. 

Ulterior, în faza de urmărire penală a recunoscut că el a beneficiat de sumele ce i-au fost 
predate de martore, iar apoi a revenit din nou şi în faŃa instanŃei a susŃinut că un anume C. i-a 
promis că se ocupă el şi tot acestei persoane i-a predat banii în prezenŃa unor băieŃi pe care-i cheamă 
S. şi F. 

Este evident că inculpatul, prin susŃinerile oscilante pe care le-a făcut a încercat în manieră 
proprie să-şi construiască o apărare, apărare care însă, raportat la probaŃiunea administrată, a fost 
înlăturată ca nefondată. 

 Fiind îndeplinite condiŃiile art. 61 din Legea 78/2000 instanŃa a obligat inculpatul să restituie 
numitelor B.O. şi R.E. sumele care au fost dovedite că i-au fost predate şi au fost cheltuite de 
acestea cu ocazia întâlnirilor stabilite de ei la diferite localuri. 

Ca o consecinŃă a condamnării inculpatului, instanŃa l-a obligat la plata cheltuielilor 
judiciare în favoarea statului în cuantum de 500 lei. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel în termenul legal inculpatul P.C.A. solicitând 
admiterea apelului, desfiinŃarea sentinŃei atacate şi în urma judecării cauzei să se dispună reducerea 
cuantumului pedepsei aplicate ca efect al reŃinerii circumstanŃelor atenuante prev de art. 74 lit. a şi c 
Cod penal, şi exonerarea sa de la plata despăgubirilor civile către R.E.D., cu motivarea că aceste 
despăgubiri nu au fost dovedite. De asemenea, nu are antecedente penale şi a recunoscut săvârşirea 
faptelor imputate. 

Examinând probele dosarului, Curtea va constata că apelul declarat în cauză este fondat. 
InstanŃa de fond ca urmare a administrării unor probe utile, pertinente şi concludente 

respectiv, plângerile şi declaraŃiile martorilor B.O., B.A.R., G.V.Ş. Diana, M.A. Florin , R.E.D. şi 
R.F., declaraŃia inculpatului şi procesele verbale de confruntare a reŃinut o stare de fapt conformă cu 
realitatea, iar încadrările juridice ale faptelor se circumscriu elementelor constitutive ale infracŃiunii 
de trafic de influenŃă prev de art. 257 alin 1 Cod penal. 

În mod corect s-a reŃinut şi incidenŃa dispoziŃiilor art. 33 lit. a Cod penal având în vedere că 
inculpatul a comis faptele în condiŃiile concursului real de infracŃiuni. 

Astfel în esenŃă - în perioada 2004-2005 inculpatul a pretins şi a primit bani, valută şi alte 
foloase de la trei persoane susŃinând că are influenŃă asupra funcŃionarilor de la serviciul circulaŃie 
şi pe care îi va determina să elibereze permise de conducere martorilor. 

Cu ocazia individualizării pedepselor aplicate au fost avute în vedere criteriile generale de 
individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal , adică gradul de pericol social, modul concret de 



săvârşire al acestora, precum şi persoana inculpatului care se află la prima confruntare cu legea 
penală şi poziŃia oscilantă adoptată de către acesta în cursul urmăririi penale. 

Numai absenŃa antecedentelor penale nu justifică reŃinerea circumstanŃelor atenuante 
prevăzute de  art. 74 Cod penal în favoarea inculpatului, care constituie o facultate pentru instanŃă şi 
nu o obligaŃie în procesul individualizării pedepsei, astfel că sub acest aspect apelul inculpatului nu 
este fondat. 

Reintegrarea socială a inculpatului poate fi realizată şi fără privare de libertate având în 
vedere că se află la prima confruntare cu legea penală, este încadrat în muncă, astfel că fiind 
îndeplinite condiŃiile art. 81 Cod penal, suspendarea condiŃionată a executării pedepsei este 
oportună, aşa cum a apreciat şi instanŃa de fond. 

În mod eronat însă instanŃa de fond l-a obligat pe inculpat în baza art. 6 1 din Legea nr. 
78/2000 să restituie către martorele B.O. şi R.E.D. suma de 600 RON şi contravaloarea a 60 de euro 
şi respectiv 500 RON şi contravaloarea a 300 euro. 

Potrivit art. 257 alin 2, raportat la art. 256 alin 2 Cod penal, în cazul săvârşirii infracŃiunii de 
trafic de influenŃă banii, valorile sau orice alte bunuri se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, 
condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. 

RaŃiunea acestei dispoziŃii  constă în aceea că bunurile date făptuitorului fac parte dintre cele 
date pentru a determina săvârşirea unei infracŃiuni sau pentru a răsplăti pe infractor şi care, oricum 
sunt supuse confiscării speciale conform art. 118 lit. d Cod penal (raportat la modificările art. 118 
prin Legea nr. 278/2006). 

Această sancŃiune se răsfrânge, indirect, şi asupra celor care au dat valorile pentru a profita 
de traficul de influenŃă, acestea nerestituindu-se , deoarece legea nu prevede o asemenea restituire. 

În acest context, în conformitate cu dispoziŃia cu caracter obligatoriu din art. 257 alin 2 Cod 
procedură penală raportat la art. 256 alin 2 Cod penal, instanŃa de fond trebuia să dispună 
confiscarea banilor ce au făcut obiectul infracŃiunilor de trafic de influenŃă  săvârşită de inculpat, iar 
nu să dispună obligarea acestuia să plătească sumele de bani, cu titlu de despăgubiri, persoanelor 
care le-au dat astfel că sub acest aspect apelul inculpatului fiind fondat acesta invocând în motivele 
de apel greşita, obligare a sa la plata despăgubirilor civile către numita R.E.D. 

Ca atare, în baza art. 379 pct. 2 lit. b Cod procedură penală va admite apelul declarat de 
inculpatul P.C.A. împotriva sentinŃei penale nr. 57/2007 a Tribunalului Maramureş pe care o va 
desfiinŃa în parte, doar cu privire la restituirea către numita  R.E.D. a sumelor de 500 de lei şi 300 
euro şi va dispune confiscarea obligării inculpatului să restituie acesteia sumele menŃionate mai sus. 

În absenŃa declarării apelului de către parchet pentru a se putea dispune confiscarea sumelor 
restituite martorelor R.E.D. şi B.O., Curtea nu va putea dispune în acest sens pentru a nu se eluda 
dispoziŃiile art. 372 Cod procedură penală referitoare la neagravarea situaŃiei în propriul apel al 
inculpatului. 

Se vor menŃine celelalte dispoziŃii ale sentinŃei atacate. (Judecător Ioana Cristina Morar) 
 
 
 
 

Evaziune fiscală. Proxenetism. Spălare de bani. Confiscarea bunului şi a sumelor de bani 
obŃinute prin infracŃiuni. InexistenŃa unei duble confiscări. Sechestru 

Nu se poate vorbi de o dublă confiscare, atunci când, într-o cauză, obiectul confiscării îl 
constituie bunul obŃinut prin comiterea infracŃiunii de spălare de bani, iar în cealaltă cauză, 
confiscarea a privit suma de bani obŃinută, prin comiterea infracŃiunii de proxenetism (din care, 
doar o parte s-au folosit pentru cumpărarea imobilului, ce trebuia confiscat în prima cauză), fiind 



de observat în acest sens că este vorba de confiscări distincte, ce sancŃionează persoane diferite, 
pentru fapte diferite. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 199/A din 20 decembrie 2007 
Prin sentinŃa penală nr. 721 din 12 decembrie 2006, a Tribunalului Cluj, au fost condamnaŃi 

inculpaŃii: 
- F.S. la pedepsele de: 5 luni închisoare, pentru săvârşirea infracŃiunii de evaziune fiscală, 

prev. de art.12 din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art.74 lit.a, art.76 lit.d, art.13 C.pen.( faptă din 
10.03.1999 ); 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de fals în declaraŃii, prev. de art.292 
C.pen., cu aplicarea art. 74 lit.a, art.76 lit.e C.pen. ( faptă din 20.11.2000); 7 luni închisoare pentru 
săvârşirea infracŃiunii de evaziune fiscală, prev. de art.12 din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art.74 
lit.a, art.76 lit.d, art.13 C.pen.( faptă din 20.11.2000); 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea 
infracŃiunii de spălare a banilor prev. de art.23 alin.1 lit.c din Legea nr.21/1999 ( în prezent Legea 
nr.656/2002), cu aplicarea art.74 lit.a, art.76 lit.c, art.13 C.pen.( fapta din 20.11.2000). 

În baza art.36 alin.1 C.pen. s-au contopit pedepsele, de mai sus, cu pedeapsa de 2 ani 
închisoare aplicată prin sentinŃa penală nr.794/2003 a Judecătoriei Cluj-Napoca, inculpata având de 
executat în final, pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare. 

S-a făcut aplicarea art. 71 şi 64 lit.a,b,e C.pen. 
În baza art.36 alin.3 C.pen. s-a dedus din pedeapsa rezultantă, perioada executată de la 

07.05.2002 până la 16.09.2003 şi s-a constatat că pedeapsa rezultantă a fost executată în această 
perioadă, inculpata fiind liberată condiŃionat la 16.09.2003 cu un rest de 233 zile. 

- F.A., la pedepsele de: 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de fals în declaraŃii, 
prev. de art.292 C.pen., cu aplicarea art. 74 lit.a, art.76 lit.e C.pen. ( faptă din 20.11.2000); 7 luni 
închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de evaziune fiscală, prev. de art.12 din Legea nr. 87/1994, 
cu aplicarea art.74 lit.a, art.76 lit.d, art.13 C.pen.( faptă din 20.11.2000); 1 an şi 3 luni închisoare 
pentru săvârşirea infracŃiunii de spălare a banilor prev. de art.23 alin.1 lit.c din Legea nr.21/1999 ( 
în prezent Legea nr.656/2002), cu aplicarea art.74 lit.a, art.76 lit.c, art.13 C.pen.( fapta din 
20.11.2000). 

S-au contopit pedepsele, de mai sus, în pedeapsa cea mai grea de 1an şi 3 luni închisoare, 
inculpatul având de executat în final, pedeapsa rezultantă de 1 an şi 3 luni închisoare. 

În baza art.81-82 C.pen. s-a dispus suspendarea condiŃionată a executării pedepsei, pe durata 
termenului de încercare de 3 ani şi 3 luni şi, s-a atras atenŃia inculpatului asupra dispoziŃiilor art.83 
C.pen. 

- T.P.A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de spălare a banilor 
prev. de art.23 alin.1 lit.c din Legea nr.21/1999 ( în prezent Legea nr.656/2002), cu aplicarea art. 37 
lit.b, art.13 C.pen.( fapta din 04.04.2001). 

În baza art.36 alin.1 C.pen. s-a contopit pedeapsa, de mai sus, cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni 
închisoare aplicată prin sentinŃa penală nr.794/2003 a Judecătoriei Cluj-Napoca, inculpatul având de 
executat în final, pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare; în baza art. 61 C.pen. s-a revocat 
liberarea condiŃionată din executarea pedepsei de 3 ani, 3 luni şi 17 zile închisoare aplicată prin 
sentinŃa penală nr.1348/1997 a Judecătoriei Cluj-Napoca şi s-a contopit restul de 325 zile cu 
pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare, în final, pedeapsa de executat fiind de 3 ani şi 6 
luni închisoare. 

S-a făcut aplicarea art.71 şi 64 lit.a,b,e C.pen. 
În baza art.36 alin.3 C.pen. s-a dedus din pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare, 

perioada executată de la 02.04..2002 până la 27.07.2004 şi s-a constatat că pedeapsa rezultantă a 
fost executată în această perioadă, inculpatul fiind liberat condiŃionat la 27.07.2004 cu un rest de 
462 zile. 

În temeiul art. 14 C.pr.pen., art.998, 1003 C.civ au fost obligaŃi inculpaŃii la despăgubiri 
civile astfel: 82000 Rol - F.S. şi, 180000 Rol - F.S. în solidar cu F.A., cu dobândă legală şi 



penalităŃi de întârziere pentru ambele sume, de la data autentificării contractelor de vânzare-
cumpărare a celor două apartamente, până la plata integrală a sumelor către Statul Român prin 
DGVFP. 

S-a menŃinut sechestrul asigurător ( proces-verbal din 09.02.2006, f 132-133) şi inscripŃia 
ipotecară asupra apartamentului proprietatea inculpaŃilor F.S. şi F.A., înscris în CF 99020 Cluj-
Napoca, nr. top 24356/S/XXXIX, până la recuperarea de către Statul Român a echivalentului în lei 
a sumei de 150.000 mărci, sumă ce a fost confiscată prin sentinŃa penală nr. 794/2003 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca, de la R.(F.)S.. 

S-a constatat că sumele de 350.000.000 lei - folosită la cumpărarea apartamentului înscris în 
CF 99020 Cluj-Napoca, nr. top 24356/XXXIX şi de 13,5 milioane Rol - cu cât s-a vândut un 
autoturism Dacia 1300, se regăsesc în sumele de 150.000 mărci şi 47.000 mărci, a căror confiscare a 
fost dispusă prin sentinŃa penală nr. 794/2003 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Au fost obligaŃi inculpaŃii F.S., F.A. şi T.P.A. la câte 300 lei, fiecare, cheltuieli judiciare 
către stat. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Prin sentinŃa penală nr. 794/2003 a Judecătoriei Cluj-Napoca a Judecătoriei Cluj-Napoca au 

fost condamnaŃi pentru săvârşirea infracŃiunii de proxenetism prev de art. 329 alin 1 şi 2 cu 
aplicarea art. 41 alin 2 , art. 13 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal inculpatul T.P.A., la 3 ani şi 6 
luni închisoare, la 2 ani închisoare F.S. şi la 4 ani închisoare R.Ş., fiica inculpatei F.S. şi F.A. cu 
executare în regim de detenŃie şi s-a dispus confiscarea de la R.Ş. a sumei de 150.000 mărci sau 
echivalentul în lei la data plăŃii, iar de la inculpatul T.P.A. a sumei de 47.000 mărci sau echivalentul 
în lei la data plăŃii. 

S-a reŃinut că în perioada anilor 1999-2001, inculpaŃii condamnaŃi prin sentinŃa menŃionată 
mai sus, au racolat, traficat şi obligat să practice prostituŃia la barul "Cobra" din localitatea 
Domazlice din Cehia, administrat de către R.Ş., mai multe fete din România, faptă pentru care aşa 
cum s-a arătat, s-a dispus condamnarea inculpaŃilor şi confiscarea sumelor de bani obŃinute din 
infracŃiunea de prostituŃie. 

O parte din sumele de bani obŃinute din prostituŃie de R.Ş. au fost date inculpaŃilor F.S. şi 
F.A. pentru a cumpăra două apartamente, după cum arată inculpata F.S.  

Conform declaraŃiei inculpatei F.S. şi probelor din acel dosar, fiica ei R.Ş. trimitea periodic 
sume de bani cuprinse între 500 şi 3.000 DM iar din banii primiŃi în acest scop, inculpata F.S. a 
cumpărat de la martora B.M., apartamentul nr. 40 situat pe str. D. din Cluj-Napoca, contract de 
vânzare-cumpărare autentificat. 

Apartamentul a fost cumpărat cu suma de 180.000.000 lei, iar inculpata F.S. a declarat la 
notar ca a cumpărat apartamentul cu suma de 100.000.000 lei, achitând statului o taxă de 2.000.000 
lei, în loc de 2.800.000 lei şi timbru judiciar în sumă de 30.000 lei în loc de 20.000 lei, prejudiciul 
cauzat statului fiind de 820.000 lei. 

Tot din sumele de bani proveniŃi din prostituŃie şi trimişi de R.Ş., inculpaŃii F.S. şi F.A. au 
cumpărat tot pe str.D., apartamentul nr.39, contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4060 
din 20.XI.2000, vânzători fiind martorii P.L. şi P.V. 

Apartamentul a fost cumpărat cu suma de 350.000.000 lei, iar inculpaŃii F.S. şi F.A. au 
declarat la notar ca au cumpărat apartamentul cu suma de 170.000.000 lei, achitând statului o taxă 
de 2.700.000 lei, în loc de 4.500.000 lei, prejudiciul cauzat statului fiind de 1.800.000 lei. 

O parte din banii obŃinuŃi din prostituŃie de către inculpatul T.P.A., au fost folosiŃi la 
achiziŃionarea de la martorul F.I., la data de 4.04.2001, a unui autoturism marca "Dacia 1300", cu 
suma de 11.000.000 lei şi care a fost vândut cu suma de 13.500.000 lei. 

S-a constatat că faptele inculpaŃilor de a cumpăra două apartamente, inculpata F.S. şi un 
apartament, inculpatul F.A., declarând la notar, aşa cum rezultă din considerentele de mai sus, 
preŃuri mai mici decât preŃurile reale de cumpărare, în scopul achitării la bugetul statului a unor taxe 
mai reduse, folosind la cumpărarea apartamentelor, banii obŃinuŃi de R.Ş. din infracŃiunea de 



proxenetism, cunoscând că banii provin din infracŃiunea comisă în perioada 1999-2001 şi expediaŃi 
celor doi inculpaŃi în scopul achiziŃionării apartamentelor, întrunesc elementele constitutive ale 
infracŃiunilor de:- evaziune fiscală, prev. de art.12 din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 74 lit. a, 
art.76 lit. d, art.13 C.pen.( fapta din 10.03.1999), faptă pentru care aplică inculpatei F.S., pedeapsa 
de 5 luni închisoare;- fals în declaraŃii, prev. de art.292, art.74 lit. a, art. 76 lit. e C.pen. (fapta din 
20.XI.2000), faptă pentru care aplică inculpaŃilor F.S. şi F.A. pedepse de câte 2 luni închisoare;- 
evaziune fiscală, prev. de art.12 din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 74 lit. a, art.76 lit.d, art.13 
C.pen.( fapta din 20.XI.2000), faptă pentru care aplică inculpaŃi lor F.S. şi F.A. pedepse de câte 7 
luni închisoare;- spălare a banilor, prev. de art.23 alin 1 lit.c din Legea nr.21/1999 (în prezent 
656/2002), cu aplic. art.74 lit.a, art.76 lit.c, art.13 C.pen.( fapta pentru care se aplică inculpaŃilor 
F.S. şi F.A. pedepse de câte 1 an si 3 luni închisoare. Cu aplic. art.33 lit. a C.pen. 

In ceea ce priveşte vinovăŃia inculpaŃilor F., instanŃa a apreciat că probele administrate 
dovedesc pe deplin , că cei doi inculpaŃi se fac vinovaŃi de infracŃiunile menŃionate mai sus. 

Referitor la latura civilă a cauzei, Statul Roman prin DGVFP Cluj, s-a constituit parte civilă 
cu sumele de 820.000 lei şi 1.800.00 lei, ROL,reprezentând, diferenŃele de taxe neachitate de 
inculpaŃii FĂRCAŞ, astfel că au fost obligaŃi aceştia la plata sumelor menŃionate cu dobânda legală 
şi penalităŃi.  

Atât Legea nr.21/1999 cat si O.U.G. 177/2002 prevăd confiscarea bunurilor sau a sumelor 
de bani în cazul negăsirii bunurilor, care fac obiectul infracŃiunii de spălare a banilor, insă cum prin 
sentinŃa pen.nr.794/2003, s-a dispus confiscarea sumelor de bani de la R.Ş. şi T.P.A., sumele fiind 
arătate mai sus, în prezenta cauză nu se mai pot confisca, în caz contrar ar fi vorba de o dublă 
confiscare, însă cum în faza de urmărire penală s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurator 
prin inscripŃia ipotecară dispusă asupra apartamentului în CF 99020 Cluj-Napoca, nr. 
top.24356/SW/XXXI s-a menŃinut acest sechestru, până la recuperarea de către Statul Român a 
echivalentului sumei de 150.000 DM, confiscate prin SentinŃa penală nr.794/2003 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca, apartamentul fiind cumpărat cu bani proveniŃi din suma confiscată prin această 
sentinŃă.  

Împotriva sentinŃei Tribunalului Cluj, în termen legal, au declarat apel inculpaŃii F.A. şi F.S., 
fără a arăta motivele, dar în susŃinerea orală a acestora de către apărător s-a solicitat admiterea 
apelului, desfiinŃarea sentinŃei atacate şi, în principal să se dispună trimiterea cauzei spre rejudecare 
la instanŃa de fond, deoarece partea civilă Statul Român nu a fost legal reprezentat de ANAF. În 
speŃă, Statul Român a fost reprezentat de DGFP Cluj, iar legal trebuia să fie reprezentat de ANAF, 
singura instituŃie care avea atribuŃii de reprezentare a Statului Român în acest gen de cauze, ori 
aceasta nici măcar nu a fost citată. În subsidiar, a solicitat achitarea inculpaŃilor pentru infracŃiunile 
pentru care s-a pronunŃat hotărârea de condamnare, în baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.b 
C.pr.pen. sau în baza art.10 lit.d C.pr.pen. Cu privire la latura civilă a cauzei, s-a solicitat 
respingerea pretenŃiilor formulate de partea civilă, precum şi ridicarea sechestrului asigurator faŃă 
de apartamentul cumpărat în 2000. Inculpatul F.A. nu a participat în procesul în care inculpata F.S. 
a fost acuzată de proxenetism şi nu a avut legătură cu nicio activitate infracŃională desfăşurată de 
fiica sa, astfel că nu se poate trage concluzia că ar fi folosit banii obŃinuŃi din acea infracŃiune. 
Parchetul trebuia să facă dovada că, din acele infracŃiuni s-au obŃinut sume de bani, din care s-au 
cumpărat cele două apartamente. 

Verificând hotărârea atacată, pe baza lucrărilor şi materialului din dosarul cauzei, prin 
prisma motivelor invocate şi a reglementărilor în materie, în virtutea dispoziŃiilor art. 378 C.pr.pen., 
Curtea constată următoarele: 

Pe baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale şi în faza cercetării judecătoreşti, 
ce a fost judicios analizat şi interpretat, s-a reŃinut o stare de fapt corespunzătoare realităŃii, 
constând în aceea că, în perioada 1999-2000, inculpaŃii F.S. şi F.A., au primit sume importante de 
bani în valută – mărci germane, de la fiica lor R.Ş., condamnată definitiv pentru infracŃiunea de 
proxenetism, cunoscând că banii proveneau din această infracŃiune, sume pe care le-au folosit 



pentru achiziŃionarea unui apartament în Cluj-Napoca şi, totodată, cu ocazia încheierii contractului 
de vânzare–cumpărare a acestui apartament, autentificat la 20 noiembrie 2000, au declarat în faŃa 
notarului public un preŃ nereal, în scopul sustragerii de la plata obligaŃiilor fiscale, aceste din urmă 
operaŃiuni, realizându-se de către inculpata F.S. şi cu ocazia achiziŃionării unui alt apartament, tot în 
Cluj-Napoca, la 10 martie 1999. 

VinovăŃia inculpaŃilor este dovedită în cauză.  
Curtea constată însă, că este fondat apelul inculpaŃilor doar în privinŃa criticii aduse hotărârii 

atacate, sub aspectul modului de soluŃionare a problemei măsurii asigurătorii. 
Astfel, prima instanŃă a menŃinut sechestrul asigurător asupra imobilului – obiect al 

infracŃiunii de spălare de bani – sechestru instituit în cursul urmăririi penale, cu motivarea că, odată 
ce banii cu care s-a cumpărat acest imobil, au fost confiscaŃi odată prin sentinŃa penală nr. 794/2003 
a Judecătoriei Cluj-Napoca (prin care R.Ş. a fost condamnată pentru proxenetism), nu se mai poate 
dispune o nouă confiscare în prezentul dosar, pentru că aceasta, ar însemna o dublă sancŃionare, o 
dublă confiscare. 

RaŃionamentul instanŃei est greşit pentru că, potrivit art. 25 din Legea nr. 21/1999 ( dar şi 
art. 25 alin.1 din Legea 656/2002), în cazul săvârşirii infracŃiunilor prevăzute la art.23 din lege, se 
dispune în condiŃiile art. 118 C.pen., şi confiscarea bunurilor care fac obiectul infracŃiunii, iar dacă 
acestea nu se găsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor în bani.  

Ori, în cursul urmăririi penale, procurorul a dispus aplicarea sechestrului asigurător asupra 
imobilului, tocmai în vederea confiscării, invocând art. 25 alin.6 din Legea 656/2002 (deşi, în 
cauză, făcându-se aplicarea art.13 C.pen., nu era incident acest articol, ci art. 25 din Legea 21/1999 
şi art. 164 alin.1 C.pr.pen.). 

InstanŃa nu a procedat la confiscarea bunului – obiect al infracŃiunii de spălare de bani - deşi 
acesta există, astfel că, măsura sechestrului asigurător a rămas fără obiect. Nu poate fi menŃinut 
sechestrul, aşa cum a dispus instanŃa, până la recuperarea de către stat, a echivalentului în lei a 
sumei de 150.000 mărci germane, confiscate de la R.Ş. (fiica inculpaŃilor, condamnată pentru 
proxenetism), pe de o parte, pentru că, sechestrul din cauză are un alt obiect – garantarea aducerii la 
îndeplinire a confiscării bunului, obiect al infracŃiunii de spălare de bani, iar pe de altă parte, doar o 
parte din suma confiscată a fost folosită la cumpărarea imobilului, pentru a cărui confiscare s-a 
instituit sechestrul asigurător. 

Nu se poate vorbi de o dublă confiscare, pentru că, în cauză, obiectul confiscării îl constituie 
bunul obŃinut prin comiterea infracŃiunii de spălare de bani, iar în cauza privind pe R.Ş., confiscarea 
a privit suma de bani obŃinută de aceasta, prin comiterea infracŃiunii de proxenetism (din care, doar 
o parte s-au folosit pentru cumpărarea imobilului, ce trebuia confiscat în prezenta cauză), fiind 
vorba, deci, de confiscări distincte, ce sancŃionau persoane diferite, pentru fapte diferite. 

Aşa fiind, se impunea în speŃă, confiscarea imobilului dobândit de cei doi inculpaŃi cu bani 
proveniŃi din infracŃiunea de proxenetism, comisă de fiica acestora – R.Ş., însă, dat fiind că suntem 
în apelul inculpaŃilor, nu li se poate agrava acestora situaŃia, în propria cale de atac, astfel că, 
instanŃa de apel nu poate dispune ea, această măsură. 

Va fi admis deci apelul inculpaŃilor, în baza art.379 pct.2 lit.a C.pr.pen. sub aspectul greşitei 
dispoziŃii privind măsura asiguratorie, va fi desfiinŃată sentinŃa în aceste limite şi, pronunŃând o 
nouă hotărâre, sechestrul instituit, rămânând în aceste condiŃii fără obiect, se va dispune, în temeiul 
art.343 alin.3 şi art.357 alin.2 lit.c C.pr.pen. ridicarea acestuia, precum şi radierea inscripŃiei 
ipotecare, din cartea funciară, privind imobilul situat în Cluj-Napoca, strada Dunării nr.52, ap.39, 
înscris în CF 99020 Cluj-Napoca, nr. top 24356/S/XXXIX. (Judecător Ana Covrig) 

 



Tentativă la infracŃiunea de omor. Vătămare corporală gravă. Deosebiri. Condamnare la 
pedeapsa închisorii 

O lovitură de cuŃit nu poate fi aplicată decât în cunoştinŃă de cauză, deci cu intenŃie directă; 
atunci când zona implicată este cea abdominală, iar lovitura este aplicată cu suficientă intensitate, 
aspecte dovedite prin aceea că urmare a leziunilor cauzate părŃii vătămate prin acŃiunea inculpatei 
viaŃa acesteia a fost pusă în primejdie, fiind salvată doar de intervenŃia chirurgicală de urgenŃă a 
cadrelor medicale, nu se poate susŃine că inculpatul nu a prevăzut rezultatul posibil al faptei sale - 
suprimarea vieŃii părŃii vătămate - rezultat pe care chiar dacă nu l-a urmărit, l-a acceptat. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 148/A din 12 octombrie 2007 
 Prin sentinŃa penală nr.342 din 12 iunie 2007, pronunŃată de Tribunalul Cluj, a fost 

condamnată inculpata M.C.A., pentru comiterea infracŃiunii vătămare corporală gravă, prev. ped. de 
art.182 alin.2 cu art.73 lit.b, art.74 lit.a,c şi art.76 lit.d C.penal, prin schimbarea încadrării juridice 
din infracŃiunea de tentativă la omor calificat, prev. ped. de art.20 rap. la art.174,175 lit.c C.penal, la 
pedeapsa de 1 an şi 6 luni Închisoare. 

 S-a făcut aplicaŃiunea prevederilor art.71 şi 64 lit.a,b şi art.71 alin.5 C. penal. În temeiul 
art.81 C.penal, s-a dispus suspendarea condiŃionată a executării pedepsei, pe durata termenului de 
încercare, de 3 ani şi 6 luni, potrivit art.82 C.penal. 

 În temeiul art.359 C.pr.pen., s-a atras atenŃia acestei inculpate asupra cazurilor de revocare a 
suspendării condiŃionate a executării pedepsei, conform art.83 C.penal. 

 S-a constatat că în cauză partea vătămată M.C. nu s-a constituit parte civilă, iar cheltuielile 
de spitalizare cu această partea vătămată au fost acoperite de către inculpată. 

 În baza art.191 C.pr.pen., inculpata a fost obligată să plătească 350 lei cheltuieli judiciare în 
favoarea statului. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, tribunalul a reŃinut următoarele: 
 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj s-a dispus trimiterea în judecată, 

în stare de libertate, a inculpatei M.C.A. pentru comiterea tentativei la infracŃiunea de omor 
calificat, p.p.de art.20 rap.la art.174, 175 lit.c cu art.73 lit.b C.penal, comisă prin aceea că în noaptea 
de 25/26.11.2006, în jurul orelor 2,00, în timp ce se afla în bucătăria locuinŃei din Cluj-Napoca, l-a 
înjunghiat pe soŃul său, partea vătămată M.C., provocându-i leziuni corporale care au necesitat 
pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale, dacă nu intervin complicaŃii medicale, fiind 
provocată de către partea vătămată prin comportarea sa. 

 Inculpata a declarat că înŃelege învinuirea ce i se aduce, recunoscând că în noaptea 
respectivă, pe fondul consumului de alcool, atât de către ea, cât şi de către partea vătămată, aşa cum 
se întâmpla de obicei între ei, a izbucnit o ceartă, partea vătămată devenind violent faŃă de 
inculpată, aceasta tulburată a luat în mână un cuŃit de bucătărie, lovindu-l pe soŃul său în abdomen, 
fără intenŃia respectivă, după care a plecat în cameră să se culce; la fel a făcut şi partea vătămată 
fără să acuze vreo durere, acest lucru întâmplându-se mult mai târziu, când a şi plecat la spital. 

 Partea vătămată a declarat că nu are pretenŃii civile faŃă de inculpată. 
 Din actele şi lucrările dosarului, declaraŃiile inculpatei, ale părŃii vătămate, ale martorilor, 

instanŃa a reŃinut următoarea stare de fapt: 
 În seara de 25.11.2006, cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere a părŃii vătămate M.C., la 

domiciliul său şi al soŃiei sale, inculpata M.C.A. din Cluj-Napoca, au fost invitaŃi numiŃii B.C.M. şi 
B.I. Aceştia au rămas până în jurul orelor 22,30, când au sosit alŃi doi invitaŃi – T.C.A. şi F.V. În 
cursul serii, atât inculpata cât şi partea vătămată au consumat băuturi alcoolice, iar la un moment dat 
cei doi au purtat o discuŃie contradictorie, partea vătămată insultând-o pe inculpată şi reproşându-i 
că nu ştie să utilizeze combina muzicală. În urma discuŃiei, inculpata M.C.A. s-a enervat şi a plecat 
în altă încăpere, unde a rămas câteva minut, până la plecarea invitaŃilor T.C.A. şi F.V. 



În jurul orelor 01,30 - 02,00, imediat după ce invitaŃii au plecat, inculpata M.C.A. a mers în 
bucătăria locuinŃei, unde a sosit şi partea vătămată M.C. care, potrivit declaraŃiei inculpatei, a 
început să strige la inculpată, să o insulte, spunându-i că este proastă şi că l-a făcut de râs în faŃa 
prietenilor. Totodată, partea vătămată a lovit-o pe inculpată de câteva ori cu palma în zona capului, 
iar când inculpata a vrut să iasă din bucătărie a prins-o de braŃ, împiedicând-o să plece. În aceste 
condiŃii, inculpata s-a enervat, a luat de pe dulapul din bucătărie un cuŃit cu mâner din plastic negru 
şi cu Iarnă zimŃată în lungime de 15 cm şi a aplicat o lovitură cu cuŃitul în zona abdominală a părŃii 
vătămate. Inculpata a scăpat pe jos mânerul cuŃitului care se rupsese de lama acestuia, după care l-a 
împins la o parte pe soŃul ei şi a plecat într-una din camere unde s-a culcat. Partea vătămată M.C. s-
a culcat într-o altă cameră, s-a trezit în jurul orelor 04,00 cu dureri foarte puternice în zona 
abdominală, astfel că l-a rugat pe tatăl său M.S. care locuieşte în imobilul învecinat să îl transporte 
la o unitate medicală. 

 Partea vătămată a fost internată la Clinica de Chirurgie I cu diagnosticul "plagă penetrantă 
abdominală, abdomen acut peritonitic, hemoperitoneu, plăgi jejunale, leziune minimă de venă cavă 
inferioară, hematom retroperitoneal", fiind supusă de urgenŃă unei intervenŃii chirurgicale. 

 Potrivit raportului de constatare medico-legală nr.7373/II/a/260 din 21.12.2006, numitul 
M.C. a prezentat leziuni corporale care s-au putut produce prin lovire cu un corp tăietor-înŃepător 
(posibil cuŃit), au necesitat pentru vindecare un număr de 25-30 de zile de îngrijiri medicale dacă nu 
survin complicaŃii, iar leziunile au pus în primejdie viaŃa victimei. 

 În actul de sesizare a instanŃei, solicitarea a fost în sensul condamnării acestei inculpate 
pentru tentativă la infracŃiunea de omor calificat, prev. de art.20 rap.1a art.174, 175 lit.c şi art.73 
lit.b C.penal, apreciindu-se că inculpata a acŃionat în deplină cunoştinŃă de cauză, cu intenŃie 
repentină ca formă a vinovăŃiei, fiind exclus ca rezultatul produs să fi fost urmarea unei acŃiuni din 
culpă a inculpatei; motivele organului de urmărire penală au constat În special în actele medicale de 
la dosar, faŃă de natura leziunilor provocate de către inculpată victimei (leziuni viscerale, plăgi de 
ligament gastrocolic şi mezenter, leziune de venă cavă inferioară etc.), zona corporală în care a lovit 
cu cuŃitul, intensitatea loviturii respective, urmările acŃiunii inculpatei, cele efective şi cele care ar fi 
putut apărea. Concluzia organului de urmărire penală este în sensul că inculpata a acŃionat cu 
intenŃia de a suprima viaŃa părŃii vătămate, dar salvarea a venit tocmai din intervenŃia chirurgicală 
realizată de urgenŃă de cadrele medicale. S-a reŃinut de asemenea, că acŃiunea violentă a inculpatei a 
fost precedată de acte de violenŃă fizică şi verbală asupra sa de către victimă, motiv pentru care a 
fost reŃinută circumstanŃa atenuantă legală a stării de provocare, prev. de art.73 lit.b C.penal. 

 Din probele dosarului, cele ştiinŃifice şi testimoniale, din interpretarea acestora, instanŃa a 
ajuns la o altă concluzie în ceea ce priveşte corecta încadrare juridică ce trebuie dată faptei comise 
de inculpată. Este de necontestat faptul că în noaptea de 25/26.11.2006, pe fondul consumului 
reciproc de alcool, partea vătămată a devenit, fizic şi verbal, violentă faŃă de inculpată, care a luat 
acel cuŃit de bucătărie şi l-a înfipt în abdomenul părŃii vătămate. Chiar din declaraŃia părŃii 
vătămate, susŃinută de declaraŃia martorului M.S., s-a desprins concluzia că manifestările violente 
faŃă de inculpată şi copilul lor minor, erau dese din partea victimei. La dosar chiar există un bilet de 
ieşire din spital, cu recomandările medicale de rigoare faŃă de tendinŃa spre alcoolism a părŃii 
vătămate, din care rezultă starea medicală a părŃii vătămate şi explică, într-o oarecare măsură, 
comportamentul său în general şi în particular pentru noaptea incidentului. 

 În acelaşi sens este şi raportul de evaluare psihologică făcut inculpatei, unde este descris 
mediul familial al inculpatei, cu tensiunile dese, ceartă şi violenŃe fizice din partea soŃului 
dependent de alcool, cu repercusiuni negative asupra psihicului copilului minor al părŃilor, putând 
apărea tulburări de comportament şi emoŃional al acestuia. S-a relevat clar că inculpata nu prezintă 
tendinŃe de manifestare delicvente, psihopate, conflictuale de tip social sau amoral, care ar depăşi 
normele şi regulile sociale, dimpotrivă dând dovadă de responsabilitate socială, control şi stăpânire 
de sine. 



 În acest sens sunt şi declaraŃiile inculpatei, constante pe parcursul întregului proces penal, 
din faza urmăririi penale şi apoi în instanŃă şi anume că ea nu a avut intenŃia de a suprima viaŃa 
victimei, a acŃionat sub puternica stare de tulburare indusă de comportamentul agresiv al soŃului, 
acŃiunea sa de lovire a părŃii vătămate a fost spontană, reacŃionând pe moment la agresiunea la care 
a fost supusă. Dovada agresării inculpatei este certificatul medico-legal pe care l-a primit, iar ea 
dorea doar să înceteze acele lovituri pe care i le aplica soŃul, lovind la rândul ei. 

 Din toate probele dosarului a rezultat clar că această inculpată nu a acŃionat cu intenŃia de a 
lua viaŃa victimei. Este vorba de faptul că a fost provocată de către victimă, s-a conturat clar starea 
de tensiune dintre părŃi, a aplicat o singură lovitură, mecanismul de aplicare fiind de introducere şi 
apoi scoatere a cuŃitului, nerealizând gravitatea faptei sale, deoarece partea vătămată a rămas în 
bucătărie, fumând şi abia apoi s-a dus în altă cameră să se culce, sculându-se mult mai târziu şi 
acuzând dureri abdominale, fiind dus la spital de tatăl său (aceste elemente nefiind de natură a 
atenŃiona inculpata de urmările faptei sale, neatenŃionând asupra gravităŃii acŃiunii sale ).  

 PoziŃia psihică a inculpatei a fost analizată în funcŃie de împrejurările concrete ale faptei, 
instrumentul folosit în agresiune, natura loviturilor, numărul acestora, raporturile dintre inculpată şi 
victimă, atitudinea inculpatei după comiterea infracŃiunii, fiind necesară luarea în considerare a 
tuturor acestor împrejurări şi nu numai a unora (aşa cum a fost pusă problema de către organul de 
urmărire penală în actul de sesizare), deoarece chiar dacă unele elemente par concludente, privite în 
mod izolat, pot duce totuşi la o greşită încadrare juridică. 

 InstanŃa a reŃinut că privită în mod corect poziŃia psihică a inculpatei, concret lipsa intenŃiei 
sale de a suprima viaŃa victimei, corecta încadrare juridică este în infracŃiunea de vătămare 
corporală gravă, p.p.de art.182 a1.2 cu art.73 litb C.penal. S-a procedat de către instanŃă la 
schimbarea încadrării juridice din infracŃiunea prev. de art.20 rap. la art.174,175 lit.c cu art.73 lit.b 
C.penal, potrivit art.334 C.pr.pen. 

 Procedând la individualizarea pedepsei, instanŃa a reŃinut criteriile generale indicate de 
art.72 C.penal, cu referire la limitele speciale de pedeapsă, gradul de pericol social concret al faptei, 
valoarea socială ocrotită de legea penală şi lezată prin acŃiunea inculpatei, împrejurarea că nu s-au 
ridicat pretenŃii civile în cauză, persoana inculpatei (care se află la prima confruntare cu legea 
penală, a recunoscut sincer comiterea infracŃiunii, a colaborat cu organele judiciare, a concretizat 
gravitatea faptei comise şi a regretat-o, are în întreŃinere un copil minor ). Toate aceste elemente au 
condus instanŃa spre concluzia că în cauză pot fi reŃinute circumstanŃe atenuante, prev. de art.74 
lit.a,c cu prev.art.76 lit.d C.penal. 

 Astfel fiind, pentru atingerea scopurilor pedepsei, indicate în art.52 C.penal, instanŃa a 
aplicat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, suficientă a contribui la constrângerea şi reeducarea 
acestei inculpate. S-a făcut aplicaŃiunea art.71 şi 64 lit.a,b şi art.71 alin.5 C.penal. 

 Elementele de individualizarea avute în vedere şi descrise mai sus au condus instanŃa de 
judecată spre concluzia că scopurile pedepsei pot fi atinse şi fără privarea de libertate a inculpatei, 
în concret o altă modalitate de executare. Astfel, în temeiul art.81 C.penal, s-a dispus suspendarea 
condiŃionată a executării pedepsei, pe durata termenului de încercare de 3 ani 6 luni, potrivit art.82 
C.penal. 

 În baza art.359 C.pr.pen., s-a atras atenŃia inculpatei asupra cazurilor de revocare a 
suspendării condiŃionate a executării pedepsei, conform art.83 C.penal. 

 S-a constatat că în cauză, partea vătămată nu a formulat pretenŃii civile faŃă de inculpată, iar 
aceasta a achitat cheltuielile de spitalizare ocazionate cu internarea victimei (dovada fiind chitanŃele 
de la filele 28,29 dosar). 

 Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, solicitând 
admiterea apelului, desfiinŃarea sentinŃei penale nr.342/2007 a Tribunalului Cluj, parŃial pe latura 
penală şi pronunŃarea unei hotărâri prin care să se dispună condamnarea inculpatei pentru 
infracŃiunea prev. de art.20 C.pen. rap.la art.174, 175 lit.c C.pen. cu aplic.art.73 lit.b C.pen., la 
pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere conform art.861 C.pen. şi 



confiscarea cuŃitului corp delict, conform art.118 lit.b C.proc.pen. cu menŃinerea dispoziŃiilor 
privind latura civilă. 

Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de apel invocate precum şi din 
oficiu,Curtea reŃine următoarele: 

În urma analizării probatoriului administrat în cauză ,instanŃa a reŃinut o stare de fapt 
corectă,corespunzătoare adevărului ,din care a rezultat vinovăŃia inculpatei în comiterea faptei. 

Ceea ce este discutabil în speŃă este evident încadrarea juridică dată faptei comise de 
inculpată,sub acest aspect Curtea apreciind că încadrarea juridică corectă este cea de tentativă la 
infracŃiunea de omor calificat prev. de art.20 C.pen. rap.la art.174,175 lit.c C.pen.  

Astfel,ceea ce deosebeşte infracŃiunea de vătămare corporală gravă având ca urmare punerea 
în primejdie a vieŃii persoanei, de tentativa la infracŃiunea de omor este poziŃia subiectivă a 
făptuitorului faŃă de acŃiunea care constituie latura obiectivă a infracŃiunii. 

 În timp ce în cazul infracŃiunii prev. de art. 182 alin. 2 din Codul penal inculpata acŃionează 
cu praeterintenŃie - în sensul că urmărind să lovească victima sau să-i cauzeze o vătămare corporală 
se produce o consecinŃă mai gravă şi anume punerea în primejdie a vieŃii acesteia (consecinŃă care 
depăşeşte intenŃia inculpatei şi în raport cu care ea se află în culpă), în cazul tentativei la 
infracŃiunea de omor, această acŃiune se realizează numai cu intenŃie, care poate fi directă sau 
indirectă. 

 Pentru stabilirea poziŃiei subiective a inculpatei trebuie să se Ńină seama de toate 
împrejurările în care fapta a fost comisă, de obiectul folosit, de regiunea corpului vizată şi de 
urmările produse sau care s-ar fi putut produce, iar dacă nu se poate stabili culpa inculpatei în ceea 
ce priveşte consecinŃa mai gravă produsă, atunci aceasta va răspunde pentru tentativă la infracŃiunea 
de omor (Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, sentinŃa penală nr. 1527/13.06.2006). 

 Ori, în speŃa de faŃă Curtea apreciază că nu se poate stabili culpa inculpatei în ceea ce 
priveşte consecinŃa mai gravă produsă, pentru următoarele motive: 

 l. Aşa cum a susŃinut şi apărarea (versiune însuşită de instanŃă), partea vătămată - persoană 
violentă şi dependentă de alcool a supus-o pe inculpată unei tensiuni fizice şi psihice permanente. 

 2. Inculpata se afla în stare de ebrietate în momentul comiterii faptei; 
 3. Instrumentul folosit de inculpată este un cuŃit cu o lamă mare. Este greu de acceptat ideea 

potrivit căreia inculpata a vrut doar să rănească uşor pe partea vătămată în condiŃiile în care s-a 
folosit de un cuŃit cu o lamă aşa de mare. Inculpata putea apela la alte mijloace pentru a scăpa de 
partea vătămată (putea să-l îmbrâncească întrucât partea vătămată nu era înarmată cu vreun 
instrument), sau putea apela la orice alte obiecte dar nu la un cuŃit; 

 4. Chiar dacă inculpata a apelat la un cuŃit pentru a scăpa de partea vătămată, avea mai 
multe posibilităŃi dacă intenŃia ei era doar să descurajeze sau să rănească uşor pe partea vătămată - 
putea să-l ameninŃe cu cuŃitul sau să facă altceva ,dar nu să introducă cuŃitul în abdomenul părŃii 
vătămate. 

 5. Lovitura de cuŃit a fost aplicată de inculpată cu intensitate, dovadă că lama cuŃitului s-a 
rupt. 

 6. Urmare a leziunilor cauzate părŃii vătămate prin acŃiunea inculpatei viaŃa acesteia a fost 
pusă în primejdie, fiind salvată doar de intervenŃia chirurgicală de urgenŃă a cadrelor medicale. 

 7. FaŃă de cele de mai sus, nu este lipsită de relevanŃă atitudinea inculpatei care după ce a 
lovit cu cuŃitul pe partea vătămată (sesizând regiunea în care a aplicat lovitura de cuŃit părŃii 
vătămate şi faptul că lama cuŃitului s-a rupt), l-a îmbrâncit pe acesta şi a plecat să se culce fără a fi 
interesată de soarta soŃului ei, aspect care pune sub semnul întrebării versiunea apărării. 

 Considerăm că toate argumentele mai sus înfăŃişate susŃin teza din actul de sesizare a 
instanŃei, potrivit cărei a o lovitură de cuŃit nu poate fi aplicată decât în cunoştinŃă de cauză, 
inculpata prevăzând rezultatul posibil al faptei sale - suprimarea vieŃii părŃii vătămate - rezultat pe 
care chiar dacă nu l-a urmărit l-a acceptat. 



 Negreşit fapta care formează obiectul prezentului dosar a constituit o întâmplare nefericită 
în viaŃa inculpatei şi este de înŃeles poziŃia membrilor familiei acestuia, inclusiv a soŃului - partea 
vătămată, care şi-au nuanŃat declaraŃiile în faŃa instanŃei în sprijinul inculpatei, mai ales că aceasta 
este mama unui copil minor.  

 FaŃă de aceste aspecte, Curtea în baza art.379 pct.2 lit. a C.pr.pen. va admite apelul 
Parchetului şi va desfiinŃa sentinŃa atacată în ceea ce priveşte încadrarea juridică dată faptei 
inculpatei, cuantumul pedepsei, pedepsele accesorii şi confiscarea corpului delict. 

 Astfel, raportat la limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracŃiunea reŃinută de către Curte 
în sarcina inculpatei şi de prev. art.21 alin.2 C.pen.,73 lit.b C.pen.74 şi 76 al.3 C.pen. va aplica 
inculpatei pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. 

 Va menŃine restul dispoziŃiilor sentinŃei atacate cu privire la suspendarea condiŃionată a 
executării pedepsei,fiind îndeplinite condiŃiile prev. de art.81 C.pen. şi apreciind că reeducarea 
inculpatei va fi posibilă şi fără privare de libertate . 

Raportat la dispoziŃiile art.76 al.3 C.pen., Curtea va înlătura pedeapsa complementară 
privativă de drepturi, prevăzută de lege pentru infracŃiunea de omor calificat, având în vedere vârsta 
tânără a inculpatei şi posibilităŃile de reeducare a acesteia, considerând astfel că scopul pedepsei 
poate fi atins şi fără interzicerea acestor drepturi.  

Va dispune confiscarea corpului delict, respectiv cuŃitul cu care s-a săvârşit infracŃiunea. 
Va menŃine restul dispoziŃiilor sentinŃei atacate. (Judecător Iuliana Moldovan) 
 

Tentativă la omor calificat. Pedeapsă nelegală. Coborârea pedepsei sub minimul special conform 
art. 76 alin.(2) C.pr.pen. şi nu conform art. 76 lit. b) C.pr.pen.  

CircumstanŃele constând în reabilitarea inculpatului şi stăruinŃa depusă în recuperarea 
prejudiciului, precum şi concluziile referatului de evaluare, pot fi avute în vedere doar pentru 
aplicarea pedepsei închisorii sub limitele de sancŃionare legală (de la 7 ani şi 6 luni la 2 ani şi 6 
luni) neputând constitui o justificare şi pentru suspendarea sub supraveghere a pedepsei. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 41/A din 13 martie 2007 
Prin sentinŃa penală nr.239/F din 7 nov. 2006, pronunŃată de Tribunalul BistriŃa-Năsăud în 

baza dispoziŃiilor art. 20 Cod penal, rap. la art. 174 şi art. 175 lit. ,,"i" Cod penal cu aplic. art. 74 lit. 
"a" şi "b" Cod penal, art. 76 lit. "b" Cod penal, art. 53 pct. 2 lit. "a" şi art. 64 lit. "a" şi "b" Cod penal 
a fost condamnat inculpatul S.I., pentru săvârşirea tentativei la infracŃiunea de omor calificat, la 
pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. "a" şi "b" Cod 
penal. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 86/1 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere, stabilind conform dispoziŃiilor art. 86/2 Cod penal, un termen de încercare de 6 ani. 

 Conform dispoziŃiilor art. 86/3 Cod penal, pe durata termenului de încercare condamnatul 
trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la datele fixate, la 
Serviciul de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul BistriŃa- Năsăud; să anunŃe, în prealabil, orice 
schimbare de domiciliu, reşedinŃă sau locuinŃă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi 
întoarcerea;să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice informaŃii de 
natură a putea fi controlate mijloacele lui de existentă. 

 S-au pus în vedere inculpatului dispoziŃiile art. 86/4 Cod penal. 
 S-a făcut aplicarea art. 71 şi 64 lit. "a-c" Cod penal. 
 În baza dispoziŃiilor art. 71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepselor 

accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. 
 S-a constatat că prejudiciul cauzat părŃii vătămate R.S.V. a fost reparat integral. 



În temeiul dispoziŃiilor art. 14 Cod procedură penală, raportat la art. 998 Cod civil s-a dispus 
obligarea inculpatului la plata sumei de 2.161,686 lei în favoarea părŃii civile, Spitalul JudeŃean 
BistriŃa-Năsăud, reprezentând cheltuieli de spitalizare. 

În baza dispoziŃiilor art.118 lit.b C.penal, s-a dispus confiscarea specială a cuŃitului, corp 
delict, folosit la săvârşirea infracŃiunii. 

Inculpatul a fost obligat la plata sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea 
statului. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, tribunalul a reŃinut următoarele: 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul BistriŃa-Năsăud nr.139/ P/ 2005 s-a 

dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului S.I., pentru săvârşirea 
tentativei la infracŃiunea de omor calificat, prev. de art. 20 Cod penal rap.la art. 174-175 Lit."i" Cod 
penal. 

În fapt, în sarcina inculpatului s-a reŃinut că în seara zilei de 20.03.2005, pe fondul 
consumului de alcool, în timp ce se afla în apropierea locuinŃei martorei F.L. şi urmare unor 
conflicte anterioare spontane, inculpatul l-a lovit pe martorul S.S.N. care intervenise în aplanarea 
unui incident intervenit între inculpat şi numitul S.C.A. În acest timp, partea vătămată R.S.V. a 
încercat să aplaneze conflictul, moment în care inculpatul a lovit-o cu pumnul în faŃă, după care, 
scoŃând briceagul şi ameninŃând martorii prezenŃi să nu se apropie, a aplicat părŃii vătămate o 
lovitură de cuŃit, în abdomen. Partea vătămată a fost dusă la locuinŃa martorei F.L., de unde ulterior, 
a fost transportată la Spitalul JudeŃean BistriŃa-Năsăud fiind internată pe perioada 20-28 martie 
2005 cu diagnosticul de plagă tăiată-înŃepată penetrantă, de aprox.12 cm lungime, în zona 
abdominală, determinând evisceraŃia de ileon. Raportul medico-legal din 28 martie 2005 a precizat 
că partea vătămată prezenta leziuni corporale care s-au putut produce prin lovire cu un corp tăietor-
înŃepător (posibil cuŃit) şi care au necesitat pentru vindecare 28-30 zile de îngrijiri medicale, leziuni 
ce întrunesc caracteristicile medico-legale ale punerii în primejdie a vieŃii. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, respectiv: procesul-verbal de consemnare a plângerii 
orale formulate de partea vătămată; procesul-verbal de cercetare la faŃa locului şi planşa fotografică 
întocmite cu acea ocazie, declaraŃiile părŃii vătămate; certificatul medico-legal eliberat părŃii 
vătămate; adresa de comunicare a cheltuielilor de spitalizare ocazionate de internarea victimei; 
raportul de constatare medico-legală privind pe inculpat; declaraŃiile martorilor S.C.A., S.S.N., C.S., 
F.L., S.O.L., S.M., T.I., ş.a., martori ce au fost audiaŃi şi în cursul judecăŃii; procesul - verbal de 
conducere în teren şi planşa fotografică întocmită; procesul-verbal de reconstituire a faptelor şi 
planşa fotografică realizată cu acea ocazie ; dovada de ridicare de la inculpat a cuŃitului, corp delict; 
referatul de evaluare privind pe inculpat, întocmit în cursul cercetărilor judecătoreşti; adresa de 
constituire de parte civilă a părŃii vătămate, CAS BistriŃa-Năsăud, comunicată instanŃei precum şi 
actele întocmite de partea vătămată şi inculpat prin care s-au consemnat înŃelegerile convenite între 
părŃi în vederea stingerii laturii civile a cauzei, toate coroborate cu declaraŃiile date de inculpat, 
tribunalul a reŃinut în sarcina acestuia următoarele: 

În seara zilei de 20.03.2005, în jurul orei 21, partea vătămată R.S.V. s-a deplasat de la 
domiciliul său - situat în comuna Tiha Bârgăului, sat Tureac - la magazinul alimentar situat în 
curtea locuinŃei martorei F.L., din aceeaşi localitate, loc în care se aflau deja martorii S.M., T.I., 
S.S.N., ş.a., proprietara magazinului precum şi inculpatul S.I. şi fiica sa minoră, adulŃii consumând 
băuturi alcoolice. 

Cu toate că în incinta localului nu au avut loc incidente, în momentul în care martorul 
S.C.A. a intenŃionat să plece la domiciliul său, inculpatul S.I. l-a împiedicat, cu pretextul că are să-i 
comunice ceva. 

După câtva timp, martora F.L. a comunicat celor prezenŃi în magazin că este ora închiderii, 
situaŃie în care aceştia au părăsit localul dar au pătruns în locuinŃa martorei aflată în imediata 
apropiere, continuând să consume alcool şi să urmărească programul TV. 



La un moment dat, martorul S.C.A. şi-a manifestat din nou intenŃia de a pleca acasă însă şi 
de această dată a fost împiedicat de inculpat să se ridice de pe canapea, apăsându-l pe umeri. 

La scurt timp, în încăperea în care se aflau cei mai sus menŃionaŃi a intenŃionat să pătrundă şi 
martorul F.A. care însă se afla în stare avansată de ebrietate, motiv pentru care, martorul I.F. - vărul 
său - l-a împiedicat să intre în locuinŃă, lovindu-l "mustrător" cu palma peste cap. Sesizând această 
împrejurare, inculpatul S.I. a intervenit, scoŃându-l pe F.A. din casă, după care l-a însoŃit pe acesta 
înspre locuinŃa sa, o parte din traseu, revenind apoi la locuinŃa numitei F.L., unde se afla fiica sa 
minoră. 

În poarta locuinŃei inculpatul s-a întâlnit cu partea vătămată şi cu martorul S.C.A., care 
porniseră înspre locuinŃa părŃii vătămate, moment în care inculpatul l-a abordat din nou pe martor, 
prinzându-l de haine în zona gâtului. 

În primele momente ale incidentului, partea vătămată nu a intervenit, continuând să discute 
cu martorul U.G., ce se afla în drumul public, la mică distanŃă de zona în care se găseau inculpatul 
şi S.C.A.. 

Din cauza scandalului produs între cei doi, din imobil au ieşit martorii F.L. şi S.S.N., care au 
şi intervenit, cel din urmă despărŃindu-l pe inculpat de martorul S.C.A., care a fost condus de F.L. 
spre locuinŃa sa. 

Deranjat de conduita martorului, inculpatul S.I. i-a aplicat o lovitură cu pumnul în bărbie lui 
S.S.N., motiv pentru care, între cei doi a intervenit partea vătămată. 

Ca urmare, inculpatul i-a aplicat şi acesteia o lovitură cu pumnul în faŃă, reproşându-i că 
"este şmecher". 

Întrucât între timp din imobil au început să iasă ceilalŃi martori, spre zona în care se 
produsese incidentul s-a deplasat numitul C.S., moment în care, în intenŃia de a răspunde agresiunii 
exercitate de inculpat, S.S.N. a încercat să-l lovească pe acesta cu pumnul. Greşind direcŃia, 
martorul l-a lovit pe numitul C.S., care s-a dezechilibrat şi a căzut peste inculpat, astfel încât, în cele 
din urmă, toŃi cei patru (inculpatul, martorii C.S. şi S.S.N., precum şi partea vătămată) au căzut 
peste poarta locuinŃei, dărâmând-o. Ulterior, aceştia s-au ridicat, iar martorul C.S. a reintrat în 
locuinŃă, ceilalŃi trei rămânând în curtea casei. 

Ridicându-se, inculpatul a scos din buzunar un briceag, a deschis Iama acestuia, apoi, 
agitând cuŃitul prin faŃa părŃii vătămate, s-a apropiat de aceasta, ameninŃând totodată, că va "tăia" pe 
cei care se vor apropia de el. Proferând aceste ameninŃări, inculpatul a lovit-o pe partea vătămată cu 
briceagul în abdomen, lateral stânga. 

Acuzând lovitura aplicată de inculpat, partea vătămată a pătruns în locuinŃa martorei F.L. în 
timp ce inculpatul a plecat de la faŃa locului. Ulterior, partea vătămată a fost transportată la Spitalul 
JudeŃean BistriŃa-Năsăud, unde a fost internată în perioada 20-28.03.2005 cu diagnosticul: "Plagă 
prin tăiere abdominală penetrantă cu evisceraŃie ileon. Hemoperitoneu. Ascaridoză. Agresiune.". 

Din actul medico-legal eliberat părŃii vătămate cu nr. 675/I/a/203 din 28.03.2005 întocmit de 
Serviciul JudeŃean de Medicină Legală BistriŃa-Năsăud, rezultă că R.S.V. a prezentat leziuni 
corporale traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp tăietor înŃepător (posibil cuŃit); că 
leziunile necesită 28-30 de zile de îngrijiri medicale şi că acestea întrunesc caracteristicile medico--
legale ale punerii în primejdie a vieŃii . 

Audiat fiind, inculpatul a recunoscut în mod obiectiv săvârşirea actului de agresiune 
împotriva părŃii vătămate susŃinând însă că a acŃionat în condiŃiile legitimei apărări. 

În concret, inculpatul a susŃinut constant că, după ce l-a condus pe F.A. înspre domiciliu a 
revenit la locuinŃa martorei F.L., unde îl aştepta fiica sa minoră, ocazie cu care a fost întâmpinat de 
partea vătămată şi de martorii S.S.N. şi S.C.A., ultimul dintre aceştia lovindu-l cu capul în 
abdomen, după care toŃi trei "au sărit" asupra sa, lovindu-l, partea vătămată manifestându-se 
deosebit de agresiv, lovindu-l cu picioarele şi doborându-l la pământ "de cel puŃin 10 ori". 

Pe de altă parte, inculpatul a mai relevat că, amintindu-şi de briceagul ce îl purta în mod 
obişnuit asupra sa, l-a scos din buzunar şi le-a cerut agresorilor să nu se apropie dar că, din cauza 



stării de tensiune în care se afla, determinată de lovirea sa repetată dar şi de faptul că fiica sa era 
martoră a incidentului , nu mai reŃine dacă a lovit cu briceagul pe partea vătămată. 

Apărările inculpatului au fost infirmate de probatoriul administrat în cauză, fiind contrazise 
de declaraŃiile constante ale părŃii vătămate, de consemnările actului medico-legal eliberat 
inculpatului dar şi de depoziŃiile martorilor F.L., S.S.N., S.C.A., C.S., S.O.L., U.G. şi I.F., depoziŃii 
ce se coroborează cu cele ale victimei agresiunii şi care au conturat starea de fapt reŃinută de 
instanŃă. 

Dintre martorii mai sus enumeraŃi, numiŃii S.S.N., S.C.A., C.S. şi U.G., s-au aflat fie la locul 
incidentului, fie la foarte mică distanŃă de acesta şi au prezentat condiŃiile în care s-a produs 
evenimentul, relevând la unison că, la momentul agresării părŃii vătămate de către inculpat, 
împotriva acestuia nu era îndreptat vreun atac material. În lipsa oricărui atac material este de prisos 
a mai analiza celelalte elemente legale, necesare a fi realizate pentru a se putea reŃine legitima 
apărare ca şi cauză care înlătură caracterul penal al faptei. 

În favoarea inculpatului nu a fost reŃinută nici scuza provocării, prev. de art. 73 lit."b" Cod 
penal, invocată în apărare, deoarece probatoriul administrat în cauză nu a confirmat faptul că 
inculpatul ar fi acŃionat sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoŃii, determinată de o 
provocare din partea victimei, comisă în condiŃiile textului legal invocat. 

Versiunea inculpatului a fost invalidată însă şi de alte probe ale cauzei precum şi de 
argumente de ordin logic. 

În declaraŃiile sale, inculpatul a relevat că, deşi până la acel moment nu avusese neînŃelegeri 
cu partea vătămată, aceasta l-a lovit în mod repetat, de peste 10 ori, cu piciorul în piept. 

Cu toate acestea, la data de 28.03.2005, inculpatul s-a prezentat la Serviciul Medico-Legal 
JudeŃean BistriŃa-Năsăud acuzând dureri în regiunea mandibulei drepte, astfel cum rezultă din 
raportul de constatare medico-legală nr.1313/II/a/60/8.06.2005. 

Din acelaşi act medical a rezultat că celui în cauză i s-a întocmit bilet de trimitere în vederea 
efectuării unei radiografii dar că ulterior acesta nu s-a mai prezentat cu rezultatul trimiterii. 

S-a reŃinut că, la doar 8 zile de la data presupusei sale agresări repetate, inculpatul nu 
prezenta leziuni corporale traumatice, astfel cum se conchide prin actul medico-legal. 

Chestionat fiind asupra motivelor pentru care nu a efectuat radiografia solicitată de medicul 
legist, inculpatul a relevat că în ziua prezentării sale la laboratorul medico-legal s-a deplasat în 
vederea examinării radiologice însă a ajuns prea târziu, programul de activitate fiind încheiat şi că 
ulterior nu a mai făcut deplasarea pentru că nu a mai avut bani. 

Cu toate acestea, în declaraŃia dată procurorului în cursul urmăririi penale, inculpatul a 
relatat că în ziua incidentului - 20.03.2005 - venise din târg, unde înstrăinase un cal cu suma de 
16.000.000 lei. 

Sub acest aspect s-a reŃinut şi faptul că martorii H.A.G., B.G. şi S.M. au relevat doar faptul 
că inculpatul prezenta doar nişte urme de zgârieturi la nivelul gâtului, fără a acuza alte dureri. 

Varianta prezentată de inculpat a fost confirmată parŃial doar de către martorii S.A.M., S.M. 
şi T.I., însă aceste depoziŃii au fost privite cu serioase rezerve, fiind date de fiica minoră a 
inculpatului, de fratele acestuia şi de "cumnata" sa, concubina fratelui său. 

Deşi în declaraŃia sa din instanŃă inculpatul a prezentat ca posibil mobil al agresării sale de 
către partea vătămată şi cei doi martori, sustragerea banilor rezultaŃi din vânzarea unei cabaline, 
martorele S.A.M. şi T.I. au precizat ca cert acest motiv. 

Aşa fiind, tribunalul a înlăturat, ca vădit subiective, depoziŃiile martorilor audiaŃi în apărare. 
Cu ocazia judecării fondului cauzei, apărarea a solicitat schimbarea încadrării juridice din 

infracŃiunea reŃinută în actul de sesizare a instanŃei în infracŃiunea de vătămare corporală gravă, 
prev. de art. 182 alin.2, teza finală, Cod penal. Solicitarea apărătorului nu a fost primită de instanŃă. 

Inculpatul a folosit un obiect apt de a produce moartea - briceag cu Iarna de 8 cm - a vizat o 
zonă vitală - abdomenul - şi a aplicat o lovitură puternică, provocând o plagă tăiată-înŃepată, de 
aprox.12 cm lungime, profundă, fapt ce a determinat evisceraŃia ileonului. 



Aceste împrejurări, coroborate cu faptul că, la momentul lovirii sale, în intenŃia de a evita 
lovitura, partea vătămată s-a tras înapoi, potrivit propriilor depoziŃii, denotă că lovitura de cuŃit a 
fost de intensitate sporită şi că în lipsa acestei reacŃii de apărare consecinŃele actului de agresiune ar 
fi fost şi mai grave. 

Pentru aceste motive, tribunalul a apreciat că inculpatul a acŃionat cu intenŃia directă de a 
suprima viaŃa părŃii vătămate. 

Aşa fiind, pentru toate considerentele anterior expuse, instanŃa a reŃinut că fapta inculpatului, 
astfel cum a fost aceasta reŃinută, întruneşte în drept elementele constitutive ale tentativei la 
infracŃiunea de omor calificat, prev. de art. 20 Cod penal rap.1a art. 174,175 lit."i" Cod penal. 

În favoarea inculpatului au fost reŃinute însă circumstanŃele atenuante prev. de art. 74 lit."a" 
şi "b" Cod penal, având în vedere conduita anterioară corespunzătoare a inculpatului, care, deşi a 
mai fost condamnat pentru săvârşirea unei infracŃiuni silvice, s-a reabilitat, dar şi stăruinŃa 
manifestată de acesta în repararea prejudiciului cauzat părŃii vătămate, stăruinŃă materializată în 
înŃelegerea perfectată de cele două părŃi pentru stingerea laturii civile. 

Având în vedere textele legale menŃionate mai sus şi făcând aplic.art.72 Cod penal, 
referitoare la criteriile generale, de individualizare a pedepselor, precum şi ale art.76 lit."b" Cod 
penal, art.53 pct.2 lit."a" şi art.64 lit."a" şi "b" Cod penal, tribunalul a condamnat pe inculpatul S.I., 
la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. "a" şi "b" Cod 
penal. 

Constatând că sunt îndeplinite condiŃiile prev. de art. 86/1 Cod penal, s-a dispus suspendarea 
executării pedepsei sub supraveghere, stabilindu-se conform dispoziŃiilor art. 86/2 Cod penal, un 
termen de încercare de 6 ani. 

Pentru a adopta această soluŃie, tribunalul a constatat că sunt întrunite cumulativ condiŃiile 
legale ale textului indicat, în ceea ce priveşte durata pedepsei aplicate şi antecedentele penale, 
apreciindu-se, Ńinând seama de persoana inculpatului - om tânăr, cu familie, având în întreŃinere doi 
copii minori, de comportamentul său după comiterea faptei (s-a prezentat în instanŃă la toate 
termenele de judecată şi a manifestat disponibilitate pentru despăgubirea părŃii vătămate), că 
pronunŃarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi chiar fără executarea pedepsei 
inculpatul nu va mai săvârşi alte infracŃiuni. 

 În pronunŃarea condamnării cu suspendarea executării pedepsei, un rol esenŃial l-a avut şi 
referatul de evaluare întocmit în cauză de Serviciul de probaŃiune de pe lângă Tribunalul BistriŃa-
Năsăud, care a conchis în sensul că inculpatul prezintă un risc scăzut de a comite noi infracŃiuni, 
apreciindu-se că perspectivele sale de reintegrare socială se situează la un nivel ridicat. 

Potrivit dispoziŃiilor art.86/3 Cod penal, pe durata termenului de încercare condamnatul va 
trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la datele fixate la Serviciul 
de probaŃiune de pe lângă Tribunalul BistriŃa Năsăud; să anunŃe în prealabil, orice schimbare de 
domiciliu, reşedinŃă sau locuinŃă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; să 
comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă şi de asemenea să comunice informaŃii de 
natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenŃă, punându-i-se totodată în vedere dispoziŃiile 
art. 86/4 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei în situaŃia în care nu vor fi 
îndeplinite măsurile şi obligaŃiile stabilite de instanŃă şi executarea în întregime a acesteia sau 
prelungirea termenului de încercare. 

 S-a făcut, totodată, aplicarea dispoziŃiilor art. 71 şi 64 lit. "a-c" Cod penal. 
 În baza dispoziŃiilor art. 71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepselor 

accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. 
În latura civilă a cauzei s-a constatat, pe de o parte, că prejudiciul cauzat părŃii vătămate 

R.S.V. a fost reparat integral. 
Sub acest aspect s-a reŃinut că, iniŃial partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu 

suma de 50.000.000 lei, din care 30.000.000 lei reprezentând daune materiale, constând în venituri 



nerealizate pe perioada incapacităŃii de muncă şi 20.000.000 lei, despăgubiri civile pentru daunele 
morale. 

Ulterior, partea vătămată şi-a majorat pretenŃiile civile, însă, în cursul judecăŃii cauzei, între 
aceasta şi inculpat a intervenit o înŃelegere sub aspect civil, astfel cum rezultă din scriptele intitulate 
"chitanŃă", prin care părŃile au stins latura civilă a cauzei, partea vătămată primind despăgubirile 
pretinse. 

După comiterea infracŃiunii, partea vătămată a fost internată în cadrul SecŃiei Chirurgie a 
Spitalului JudeŃean BistriŃa-Năsăud în perioada 20-28 martie 2006, cheltuielile de spitalizare 
ocazionate cu internarea acesteia ridicându-se la suma de 21.616.860 lei, astfel cum rezultă din 
adresa nr.3182/25.04.2005 a unităŃii sanitare. Cu suma reprezentând cheltuieli de spitalizare s-a 
constituit parte civilă în cauză, potrivit dispoziŃiilor art.106 din OUG nr.150/2002, Casa de 
Asigurări de Sănătate a judeŃului BistriŃa-Năsăud. 

În cursul judecăŃii cauzei, dispoziŃiile legale în materia recuperării cheltuielilor de spitalizare 
ocazionate cu internarea unor persoane, ca urmare a săvârşirii unor fapte de natură penală, de terŃe 
persoane, au suferit modificări, în baza dispoziŃiilor art.313 din Legea nr.95/2006, privind Reforma 
sănătăŃii, astfel cum au fost acestea modificate prin dispoziŃiile OUG nr.72/2006, s-a dispus 
introducerea în cauză a unităŃii sanitare care a prestat serviciile medicale. 

Aşa fiind, în temeiul dispoziŃiilor art.14 Cod procedură penală rap. la art.998 Cod civil, s-a 
dispus obligarea inculpatului la plata sumei de 2.161,686 lei în favoarea părŃii civile, Spitalul 
JudeŃean BistriŃa-Năsăud, reprezentând cheltuieli de spitalizare. 

În baza dispoziŃiilor art. 118 lit. "b" Cod penal, tribunalul a dispus totodată, confiscarea 
cuŃitului, corp delict, folosit la săvârşirea infracŃiunii. 

Împotriva acestei sentinŃe a formulat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul BistriŃa-Năsăud, 
solicitând desfiinŃarea hotărârii judecătoreşti atacate şi procedându-se potrivit prevederilor art.345 şi 
urm. C.proc.pen. privind judecata pe fond, să se dispună obligarea inculpatului să execute pedeapsa 
aplicată în modalitatea privării de libertate, apreciindu-se că nu sunt întrunite prevederile art.86/1 
lit.c C.pen. care instituie condiŃia legală ca Ńinând seama de persoana condamnatului şi de 
comportamentul său după comiterea faptei, să se aprecieze că pronunŃarea condamnării constituie 
un avertisment şi că chiar fără executarea pedepsei, condamnatul nu va mai săvârşi infracŃiuni. 

Analizând sentinŃa atacată pe baza actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de 
apel invocate, precum şi din oficiu, Curtea reŃine următoarele: 

Prima instanŃă a administrat probatoriul necesar cauzei pe baza căruia a stabilit o stare de 
fapt corectă, corespunzătoare adevărului. De asemenea în mod corect a stabilit vinovăŃia 
inculpatului în săvârşirea tentativei la infracŃiunea de omor calificat prev. de art.20 C.pen. rap.la 
art.174 şi art.175 lit.i C.pen. 

Însă instanŃa de fond a greşit atunci când a trecut la individualizarea juridică a pedepsei 
aplicate inculpatului, atât în ceea ce priveşte cuantumul pedepsei aplicate inculpatului cât şi în ceea 
ce priveşte modalitatea de executare. 

Dacă instanŃa de fond în mod corect a apreciat că se impune reŃinerea circumstanŃelor 
atenuante prev. de art.74 lit.a şi b C.pen., a greşit atunci când a făcut aplicarea art.76 lit.b C.pen. 
privind efectele circumstanŃelor atenuante. 

Astfel, raportat la infracŃiunea de omor reŃinută în sarcina inculpatului, sunt aplicabile în 
speŃă dispoziŃiile art.76 alin.2 C.pen. care prevăd că, dacă se constată că există circumstanŃe 
atenuante, pedeapsa închisorii poate fi redusă cel mult până la o treime din minimul special. 

Raportat la această dispoziŃie şi coborând pedeapsa până la limita prevăzută în acest text de 
lege, se ajunge la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prevăzute 
de art.64 lit.a şi b C.pen., Curtea apreciind că această pedeapsă este proporŃională cu gradul de 
pericol social al infracŃiunii comise de inculpat. 



De asemenea, în ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanŃa de fond a 
apreciat că, pronunŃarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi chiar fără executarea 
pedepsei ,inculpatul nu va mai săvârşi alte infracŃiuni. 

Curtea consideră că această apreciere este exagerată având în vedere modul de comitere a 
faptei, că inculpatul a mai fost condamnat anterior, la pedepsele amenzii pentru comiterea unor 
infracŃiuni silvice – sent.pen.nr.1496/29.09.1995 a Judecătoriei BistriŃa şi respectiv a închisorii 
pentru săvârşirea de asemenea a unor infracŃiuni silvice – sent.pen.nr.1427/15.09.1997 a 
Judecătoriei BistriŃa, că a săvârşit o infracŃiune gravă (chiar dacă în forma tentativei) aplicând o 
lovitură de briceag părŃii vătămate într-o zonă vitală,că incidentul s-a desfăşurat într-un loc public, 
în prezenŃa mai multor martori, după comiterea faptei inculpatul fugind de la faŃa locului.  

CircumstanŃele constând în reabilitarea inculpatului şi stăruinŃa depusă în recuperarea 
prejudiciului, precum şi concluziile referatului de evaluare, puteau fi avute în vedere doar pentru 
aplicarea pedepsei închisorii sub limitele de sancŃionare legală (de la 7 ani şi 6 luni la 2 ani şi 6 luni) 
neputând constitui o justificare şi pentru suspendarea sub supraveghere a pedepsei. 

FaŃă de aceste considerente, Curtea va admite apelul Parchetului şi va desfiinŃa sentinŃa 
atacată sub cele două aspecte arătate mai sus, şi rejudecând cauza va dispune condamnarea 
inculpatului la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de 
art.64 lit.a şi b C.pen., pedeapsă ce va fi executată în regim de detenŃie, făcând astfel şi aplicarea 
art.71 C.pen. rap.la art.64 lit.a şi b C.pen. 

Va menŃine restul dispoziŃiilor sentinŃei atacate. (Judecător Iuliana Moldovan) 
 
 
 

Omor calificat. Pruncucidere. Asemănări şi deosebiri 

Deosebirea dintre infracŃiunea de omor şi cea de pruncucidere constă în starea psihică a 
făptuitoarei în momentul comiterii faptei. În cazul pruncuciderii, intenŃia este spontană: ea se 
formează sub imperiul stării de tulburare pricinuită de naştere şi se execută simultan sau în 
intervalul de timp cât persistă această stare. Nu pot fi considerate asemenea tulburări pricinuite de 
naştere tulburările specifice naşterii, care încetează odată cu naşterea şi nici manifestările 
emoŃional-afective determinate de stările conflictuale în care se găseşte mama care nu-şi doreşte 
copilul. Tulburările pricinuite de naştere pe care le-a avut în vedere legiuitorul sunt numai 
tulburările de natură psiho-patologică, tulburările anormale, maladive provocate de diverşi factori 
nocivi. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 98/A din 29 mai 2007 
Prin sentinŃa penală nr.112 din 1 martie 2007, pronunŃată de Tribunalul Maramureş a fost 

condamnată inculpata P.A. pentru săvârşirea infracŃiunii de omor calificat prev. de art. 175 alin. 1 
lit. c Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a, c Cod penal şi 76 lit. a Cod penal, la pedeapsa de 5 ani 
închisoare şi în temeiul art. 65 alin. 2 Cod penal interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 
64 lit. a şi b Cod penal pe o perioadă de 2 ani, cu consecinŃele prev. de art. 71 şi art. 64 li1. a - c Cod 
penal. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, tribunalul a reŃinut că prin rechizitoriul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Maramureş a fost trimisă în judecată inculpata P.A. pentru săvârşirea infracŃiunii 
de omor calificat prev. de art. 175 alin.1 lit.c C.pen., reŃinându-se în sarcina acesteia că la data de 4 
iunie 2005 a suprimat viaŃa copilului său nou născut, abandonându-l într-o latrină din centrul 
comunei Bârsana. 

În baza probelor administrate şi anume procesul verbal de cercetare la faŃa locului, planşa cu 
fotografii judiciare, actele medico-legale, declaraŃiile martorilor şi nu în ultimul rând pe cele ale 



inculpatei, tribunalul a reŃinut că inculpata P.A. este căsătorită şi are patru copii minori, cel mai 
mare fiind în vârstă de 10 ani. Deşi ştia că este iar însărcinată, inculpata nu a comunicat acest aspect 
niciunui membru al familiei sale. 

La data de 4 iunie 2005, fiind în centrul comunei Bârsana împreună cu cei patru copii ai săi 
s-a deplasat singură la WC-ul din spatele primăriei, simŃind că se apropie momentul naşterii. 
Imediat după ce a dat naştere unei fetiŃe, inculpata, probabil crezând că nu o să fie descoperită, a 
aruncat copilul în latrină. 

A reuşit să se deplaseze cu cei 4 copii până la martora P.M. unde a înnoptat, iar apoi a doua 
zi, împreună cu aceştia a plecat în localitatea Coştiui unde locuia mama şi respectiv sora ei. 
Întrebată fiind de mama şi sora ei despre petele de sânge de pe haine, inculpata le-a comunicat că a 
fost bătută de soŃul ei. La mama ei a rămas până la data de 7 iunie când starea sănătăŃii ei s-a 
agravat, fiind transportată cu ambulanŃa la Spitalul Municipal Sighetu MarmaŃiei. 

Conform concluziilor de expertiză medico-legală moartea nou născutului de sex feminin a 
fost violentă şi s-a datorat anoxiei, deshidratării şi hipotermiei în condiŃiile neacordării îngrijirilor 
necesare după naştere şi abandonării lui în mediu toxic. 

S-a reŃinut că fapta inculpatei P.A. de a suprima viata unui nou născut, abandonându-l 
imediat după naştere într-o latrină realizează elementele constitutive ale infracŃiunii de omor 
calificat prev. de art. 175 al. 1 lit. c C.pen. 

Pentru a reduce pedeapsa cu mult sub minimul special instanŃa a avut în vedere poziŃia 
deosebit de sinceră a acesteia, lipsa antecedentelor penale, regretul exprimat faŃă de consecinŃele 
faptei comise, concluziile raportului de expertiză medico-legală psihiatrică în care se menŃionează 
că suferă de tulburare afectivă depresivă reactivă de situaŃie, personalitate psihopatică şi nu în 
ultimul rând, faptul că are în îngrijire 4 copii minori, din care cel mai mare are vârsta de 10 ani, 
copii care au nevoie cât mai repede de prezenŃa mamei lor în familie. 

ReŃinând toate aceste împrejurări în favoarea inculpatei ca circumstanŃe atenuante, instanŃa 
i-a aplicat pedeapsa de 5 ani închisoare, pedeapsă care este în măsură să asigure reeducarea acesteia 
şi să-şi atingă scopul educativ, dar şi coercitiv în ciuda gradului de pericol social deosebit de ridicat 
al faptei comise şi consecinŃele acesteia. 

S-a dispus executarea pedepsei de 5 ani închisoare aplicată în regim de detenŃie şi ca 
pedeapsă accesorie s-a interzis în toată această perioadă exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 
lit.a-c C.pen., iar în temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. s-a apreciat ca fiind necesară aplicarea ca pedeapsă 
complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a exercitării aceloraşi drepturi, raportat la natura 
şi gravitatea faptei comise. 

În ciuda infracŃiunii contra persoanei comisă de inculpată, instanŃa nu i-a interzis exercitarea 
drepturilor părinteşti, ca pedeapsă accesorie şi care constituie o ingerinŃă în exercitarea dreptului la 
respectarea vieŃii private şi de familie, deoarece s-a apreciat că aceasta nu este o măsură necesară 
raportat la persoana acesteia şi interesul celor 4 minori pe care-i mai are inculpata. 

Inculpata a recunoscut fapta însă a solicitat schimbarea încadrării juridice a acesteia din 
omor calificat prev. de art. 175 alin.1 lit. c c.pen. în infracŃiunea de pruncucidere prev. de art. 177 
C.penal raportat la concluziile expertizei medico-legale psihiatrice efectuate în cauză şi care 
confirmă că suferă de tulburare afectiv depresivă, afecŃiune care a fost determinantă pentru 
comiterea faptei. 

Este adevărat că, fiind o formă atenuantă a omorului, pruncuciderea se realizează sub 
aspectul laturii obiective ca şi omorul şi anume, printr-o activitate de ucidere, iar în plus sub 
aspectul laturii subiective, ambele infracŃiuni se săvârşesc cu intenŃie directă sau indirectă. Ceea ce 
însă le deosebeşte în mod evident şi ceea ce determină practic încadrarea juridică a faptei mamei de 
a-şi ucide copilul nou-născut imediat după naştere, în una din cele două infracŃiuni, este stabilirea 
momentului formării intenŃiei de a ucide. În cazul pruncuciderii intenŃia trebuie să fie spontană şi să 
se formeze sub imperiul stării de tulburare pricinuită de naştere, pe când în cazul infracŃiunii de 
omor calificat intenŃia directă sau indirectă se naşte fără vreo legătură cu această tulburare. 



În speŃă, este evident că intenŃia inculpatei de a-şi ucide copilul nu a fost pricinuită de vreo 
tulburare psihică chiar dacă această stare nu a fost stabilită printr-o expertiză medico-legală 
psihiatrică efectuată imediat după naştere. 

Şi asta pentru că, încă de la începutul sarcinii inculpata nu a dorit să nască al 5-lea copil, 
sens în care a şi ascuns sarcina, necomunicând această împrejurare nici unui membru al familiei şi a 
ales să nască într-o toaletă publică, deşi era în centrul localităŃii şi putea apela la un serviciu de 
specialitate. 

Aşa fiind, instanŃa, raportat la toate considerentele expuse, a dispus condamnarea inculpatei 
pentru săvârşirea infracŃiunii de omor calificat prev. de art. 175 lit.c C.penal, apreciind cererea de 
schimbare a încadrării juridice ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentinŃe au formulat apel atât Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş 
cât şi inculpata, solicitând desfiinŃarea acesteia ca netemeinică şi nelegală. 

Parchetul a arătat în motivare că solicită majorarea pedepsei aplicate inculpatei de către 
instanŃă prin înlăturarea circumstanŃelor atenuante raportat la gravitatea deosebită a faptei şi la 
modalitatea de comitere a acesteia.  

Cuantumul redus al pedepsei aplicate de prima instanŃă nu este în măsură să atingă scopul 
preventiv şi educativ al acestei pedepse. 

Inculpata a arătat în motivarea apelului că solicită schimbarea încadrării juridice din 
infracŃiunea de omor calificat în cea de pruncucidere prev. de art.177 C.pen. cu consecinŃa aplicării 
unei pedepse cu suspendare condiŃionată sau sub supraveghere, întrucât nu a săvârşit fapta cu 
intenŃie, ci a acŃionat într-o stare de tulburare, pricinuită de naştere, aspect care nu s-a dovedit în 
cauză întrucât nu s-a efectuat expertiza medico-legală imediat după naştere.  

Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de apel invocate precum şi din oficiu, 
Curtea reŃine următoarele: 

Prima instanŃă, în urma analizării probatoriului administrat în cauză, a stabilit o stare de fapt 
corectă, corespunzătoare adevărului, rezultând astfel vinovăŃia inculpatei în săvârşirea infracŃiunii 
de omor calificat prev. de art.175 lit.c C.pen. 

Astfel a fost dovedită împrejurarea că inculpata a acŃionat nu sub imperiul unei tulburări. 
Astfel, deosebirea dintre infracŃiunea de omor şi cea de pruncucidere constă în starea psihică 

a făptuitoarei în momentul comiterii faptei. În cazul pruncuciderii, intenŃia este spontană: ea se 
formează sub imperiul stării de tulburare şi se execută simultan sau în intervalul de timp cât persistă 
această stare. Această stare de tulburare trebuie să fie pricinuită de naştere. Nu pot fi considerate 
tulburări pricinuite de naştere în sensul dispoziŃiilor art.177 C. penal tulburările specifice naşterii, 
care încetează odată cu naşterea şi nici manifestările emoŃional-afective determinate de stările 
conflictuale în care se găseşte mama care nu-şi doreşte copilul. Tulburările pricinuite de naştere pe 
care le-a avut în vedere legiuitorul sunt numai tulburările de natură psiho-patologică, tulburările 
anormale, maladive provocate de diverşi factori nocivi. 

Pentru stabilirea unei asemenea stări de tulburare este necesară efectuarea unei expertize 
medico-legale prin care să se constate că, în condiŃiile concrete în care a săvârşit fapta, mama s-a 
aflat sub imperiul unei asemenea stări. Dacă examinarea medico-legală nu a fost efectuată imediat 
după naştere, în formularea concluziilor se va Ńine seama şi de împrejurările de fapt care rezultă din 
actele de cercetare penală sau judecătorească. 

Dacă mama nu s-a aflat în stare de tulburare, sau dacă, aflându-se în stare de tulburare, 
această stare nu a fost pricinuită de naştere, sau dacă mama a luat hotărârea de a-şi ucide copilul 
înainte de naşterea acestuia, deci în afară şi independent de vreo tulburare pricinuită de naştere a 
acestuia, fapta constituie omor calificat. 

În acest context, încadrarea juridică dată faptei inculpatei în speŃa de faŃă, este cea corectă. 
Este adevărat că expertiza medico-legală psihiatrică nu a fost efectuată imediat după naştere, ci 
după aproximativ un an concluzionând că a avut discernământ la momentul comiterii faptelor, însă 
raportat la împrejurările în care a fost comisă fapta, respectiv ascunderea sarcinii de toŃi membrii 



familiei sale, inclusiv faŃă de soŃ, precum şi alegerea de a naşte într-o toaletă publică, deşi era în 
centrul localităŃii şi putea apela la un serviciu de specialitate, demonstrează că intenŃia de a ucide 
nou născutul nu a fost spontană, ci a fost plănuită dinainte. În concluzie, Curtea va respinge 
solicitarea de a se dispune schimbarea încadrării juridice. 

În ceea ce priveşte individualizarea pedepsei Curtea apreciază că prima instanŃă a reŃinut în 
favoarea inculpatei în mod justificat circumstanŃele atenuante prev. de art.74 lit.a şi c C.pen., 
respectiv lipsa antecedentelor penale, sinceritatea şi regretul de care a dat dovadă pe parcursul 
procesului, iar cuantumul pedepsei se înscrie în limitele legale prevăzute de lege, având în vedere şi 
dispoziŃiile art.76 alin.3 C.pen. 

Având în vedere că inculpata oricum va executa pedeapsa în detenŃie şi că aceasta mai are în 
întreŃinere încă 4 copii minori, Curtea apreciază că nu sen impune majorarea acestei pedepse. 

FaŃă de aceste aspecte în baza art.379 pct.1 lit.b C.proc.pen. va respinge ca nefondate 
ambele apeluri. (Judecător Iuliana Moldovan) 

 

Omor deosebit de grav comis prin cruzimi. Loviri cauzatoare de moarte. Deosebiri 

Spre deosebire de infracŃiunea de omor, care nu poate fi săvârşită decât cu intenŃie, 
infracŃiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prev,în art.183 C.pen. se săvârşeşte cu 
intenŃie depăşită, caracterizată prin intenŃie în ceea ce priveşte acŃiunea de lovire şi prin culpă în 
ce priveşte rezultatul produs, moartea victimei. 

Prin „cruzimi”, în înŃelesul art.176 lit. a Cod pen .se înŃelege o acŃiune violentă, săvârşită 
într-un mod neomenos, nemilos, cu ferocitate, care inspiră oroare, groază atât victimei, cât şi 
persoanelor în a căror prezenŃă se săvârşeşte ori care află pe alte căi despre comiterea ei. 

Lovirea unei persoane timp de mai multe zile cu pumnii şi cu picioarele, cu o bâtă din lemn 
şi cu vătraiul de la foc, prinderea degetelor de la picioare cu un cleşte metalic, cauzarea de leziuni 
în special în regiuni anatomice vitale, cum este cea a capului, ruperi de organe interne şi alte 
leziuni grave, leziuni de tăiere cu cuŃitul şi cu obiecte incandescente, ce au avut ca urmare moartea 
victimei, constituie infracŃiunea de omor deosebit de grav, iar nu aceea de loviri sau vătămări 
cauzatoare de moarte, posibilitatea de a nu fi prevăzut moartea victimei fiind exclusă. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 179/A din 27 noiembrie 2007 
Prin sentinŃa penală nr.228 din 24.10.2007 a Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-a dispus 

condamnarea inculpatului N.C. pentru săvârşirea infracŃiunii de omor deosebit de grav prev. de 
art.174 Cod penal, rap.la art.176 alin.1 lit.a Cod penal,cu aplic.art.37 lit.b Cod penal, la pedeapsa de 
20 de ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a şi b Cod penal pentru 
o perioadă de 5 ani. 

S-a făcut aplic.art.71 rap.la art.64 lit.a şi b Cod penal referitoare la pedeapsa accesorie. 
În baza disp.art.350 Cod procedură penală şi art.88 Cod penal s-a menŃinut starea de arest a 

inculpatului şi s-a dedus din pedeapsă reŃinerea şi arestul preventiv al acestuia, începând cu 4 mai 
2006 la zi. 

Partea vătămată G.M., mama victimei, nu s-a constituit parte civilă.  
In temeiul disp.art.14,346 Cod procedură penală, rap. la art.998 Cod civil s-a admis acŃiunea 

civilă formulată de Preşedintele Consiliului JudeŃean BistriŃa-Năsăud, dispunându-se obligarea 
inculpatului la plata sumei de câte 3000 lei pentru fiecare minor (în total 6.000 lei) cu titlu de daune 
morale. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, tribunalul a reŃinut că inculpatul a fost condamnat pentru 
comiterea unor fapte cu violenŃă, în mai multe rânduri, ultima dată fiind condamnat la 2 ani 
închisoare prin sentinŃa penală nr.68/19 februarie 2003 a Judecătoriei Năsăud, pedeapsă din 
executarea cărei a s-a liberat condiŃionat la data de 16 aprilie 2004,cu un rest de 231 de zile. 



Inculpatul a întreŃinut relaŃii de concubinaj cu victima din relaŃiile acestora rezultând doi 
copii minori.  

După liberarea din penitenciar, între cei doi concubini au apărut neînŃelegeri, inculpatul 
suspectându-şi concubina că nu i-ar fi fost fidelă. Pe fondul geloziei inculpatul i-a aplicat lovituri în 
mai multe rânduri concubinei sale, determinând-o să plece la locuinŃa mamei sale, dar de fiecare 
dată victima se reîntorcea la concubinul său. 

În luna martie 2006, tot pe fondul unor neînŃelegeri, victima a plecat la mama ei cu unul 
dintre minori. Măcinat de gândul că victima nu-i este fidelă, inculpatul a urmărit-o în noaptea de 1/2 
aprilie 2006 şi a văzut-o că intră în locuinŃa unei persoane cu care bănuia că întreŃine relaŃii intime, 
inculpatul susŃinând că victima a rămas peste noapte în casa acestuia, între orele 22,30-4,30, fapt 
care l-a înfuriat profund. 

Victima s-a reîntors la domiciliu unde locuia cu inculpatul la insistenŃele acestuia şi aici au 
reînceput reproşurile şi certurile legate de pretinsa infidelitate a soŃiei sale. 

Astfel, la 29 aprilie 2006, pe fondul discuŃiilor legate de infidelitatea victimei, aceasta a 
recunoscut că l-ar fi înşelat pe inculpat (potrivit susŃinerilor inculpatului), inculpatul lovind-o pe 
victimă, în prezenŃa celor doi minori, cu o bâtă de lemn şi cu o bâtă metalică (vătraiul de la sobă) 
peste picioare,o perioadă de aproximativ 3 ore în timpul în care era lovită victima îşi cerea iertare de 
la inculpat. Inculpatul a justificat lovirea peste picioare a victimei pentru a o împiedica să mai plece 
la alŃi bărbaŃi.  

În 30 aprilie 2006 agresiunea a continuat, inculpatul lovind victima cu palmele peste faŃă şi 
cap. A doua zi, la 1 mai 2006 , inculpatul a aplicat lovituri concubinei sale, timp de 1-2 ore cu o 
bâtă de lemn peste picioare, braŃe şi coapse, timp în care victima îl ruga să renunŃe la violenŃe.  

In noaptea de 1/2 mai 2006 şi în ziua de 2 mai 2006 inculpatul a continuat violenŃele asupra 
victimei cu o coadă de mătură şi cu cleştele de la sobă(vătraiul), perforându-i pielea cu intenŃie, i-a 
strâns degetele de la picioare cu un cleşte metalic, a tăiat-o cu cuŃitul pe picioare şi i-a tatuat pe 
piept cu un ac de cusut numele de "Popică", numele celui cu care inculpatul pretindea că victima 
întreŃinea relaŃii intime. 

In noaptea dintre 2 şi 3 mai 2006 victimei i-au fost aplicate, în continuare lovituri de către 
inculpat, starea de sănătate agravându-i-se, aceasta nemairidicându-se din pat. 

Inculpatul a anunŃat vecinii despre cele întâmplate doar la 4 mai 2006, în jurul orelor 16,30, 
când au fost chemate organele sanitare, dar s-a constatat că victima decedase. 

Potrivit concluziilor raportului de constatare medico-legală moartea victimei a fost violentă, 
s-a datorat şocului traumatic consecutiv politraumatismelor repetate, leziunile produse prin lovire cu 
corpuri dure şi cu corp incandescent şi pot data dintr-un interval cuprins între 2-5 zile anterior datei 
decesului şi au vechimi diferite. 

Inculpatul a recunoscut constant faptele sale, precum şi împrejurarea că a lovit o pe aceasta 
timp îndelungat cu diferite obiecte, acesta fiind practic orbit de gelozie. 

Potrivit raportului de expertiză medico-legală psihiatrică inculpatul prezintă tulburare de 
personalitate de tip antisocial, păstrează capacitatea psihică de apreciere critică a conŃinutului şi 
consecinŃelor faptelor sale şi are discernământul păstrat în raport cu fapta pentru care este cercetat. 

S-a reŃinut faptul că este evident că inculpatul a săvârşit fapta folosind metode cauzatoare de 
suferinŃe prelungite şi de maximă intensitate, realizând, pe lângă suprimarea vieŃii victimei, şi 
supunerea ei la puternice suferinŃe fizice, aplicându-i lovituri şi supunând-o suferinŃelor şi după ce 
aceasta nu a mai putut să reacŃioneze. 

Fapta inculpatului a fost comisă cel puŃin sub forma intenŃiei indirecte, multiplele lovituri 
(tăieri,perforări,tatuări,comprimări cu cleştele ) fiind aplicate victimei cu intenŃia de a o pedepsi. 

Aplicarea loviturilor timp de mai multe ore, obiectele cu care aceasta a fost lovită, 
intensitatea loviturilor, reieşită din leziunile provocate, exclud împrejurarea invocată de către 
apărătorul inculpatului în sensul că urmarea faptei de lovire s-ar fi produs din culpă, în sensul că, în 



speŃă, ar fi întrunite elementele constitutive ale infracŃiunii de lovituri cauzatoare de moarte, prev. 
de art.183 Cod penal.  

In fapt, inculpatul a săvârşit fapta cu intenŃie indirectă, a prevăzut rezultatul faptei sale pe 
care, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui. 

Există agravanta reŃinută în sarcina inculpatului, chiar dacă agresorul supune la chinuri 
victima fără a urmări să o ucidă în acest mod, dar acceptă şi posibilitatea producerii acestor 
consecinŃe. 

Pentru aceste considerente, s-a apreciat că nu se impune schimbarea încadrării juridice din 
omor deosebit de grav în infracŃiunea de lovituri cauzatoare de moarte. 

Împotriva soluŃiei instanŃei de fond a declarat apel inculpatul N.C. solicitând admiterea 
acestuia, desfiinŃarea sentinŃei tribunalului şi judecând pe fond cauza, schimbarea încadrării juridice 
din infracŃiunea de omor deosebit de grav prev. de art.174, 176 alin.1 lit.a Cod pen., cu art.37 lit.b 
Cod pen. în infracŃiunea de lovituri cauzatoare de moarte prev. de art.183 Cod pen., cu consecinŃa 
corelativă a reducerii pedepsei aplicate întrucât nu a avut intenŃia să suprime viaŃa victimei. 

Apelul declarat în cauză a fost respins ca fiind nefondat. 
Tribunalul a administrat un vast material probator pe baza căruia a reŃinut judicios starea de 

fapt, vinovăŃia inculpatului, elementele constitutive ale infracŃiunii, încadrarea juridică şi pedeapsa 
aplicată. 

Examinându-se materialul probator în raport de criticile aduse se constată că, situaŃia de fapt 
este pe deplin concordantă cu activitatea infracŃională efectiv desfăşurată de către inculpatul 
apelant. Gravitatea deosebită a faptei comise şi amplu analizată de instanŃa fondului, demonstrează 
fără nici un dubiu că, inculpatul a acŃionat cu mult sânge rece, aşa încât ar fi putut să ucidă şi alte 
părŃi vătămate din cauză, dacă acestea ar fi existat. 

Actele de violenŃă deosebită comise de inculpat îndreptate fiind împotriva valorii sociale 
supreme – viaŃa – atrag în numele dreptului inviolabil la viaŃă, la integritatea fizică, psihică şi 
materială a oricărei fiinŃe, pedepsirea corespunzătoare a făptuitorului. 

Lovirea unei persoane cu pumnii şi cu picioarele, în toate zonele corpului cu o bâtă din lemn 
şi cu una metalică respectiv vătraiul de la foc, prinderea degetelor de la picioare cu un cleşte metalic 
, cauzarea de fracturi costale, ruperi de organe interne şi alte leziuni grave ce au avut ca urmare 
moartea acesteia, constituie infracŃiunea de omor deosebit de grav, iar nu aceea de loviri sau 
vătămări cauzatoare de moarte, posibilitatea de a nu fi prevăzut moartea victimei fiind exclusă. 

Leziuni de acest fel, ca şi numeroasele urme de violenŃă de pe întreg corpul victimei, 
produse prin lovituri, zgârieri, comprimare între planuri dure, lovirea cu un corp incandescent, 
tatuajul cu acul, sunt urmarea unor acŃiuni deosebit de violente şi de durată, cu cauzarea de suferinŃe 
grele şi prelungite. 

Moartea victimei este, deci, consecinŃa uneia agresiuni al cărei rezultat a fost prevăzut şi 
urmărit de inculpat, fapta fiind săvârşită cu intenŃie sub forma prevăzută în art. 19 pct.1 lit.a din 
Codul penal şi este susceptibilă a fi considerată infracŃiunea de omor deosebit de grav prevăzută în 
art.176 lit. a din Codul penal. 

Spre deosebire de infracŃiunea de omor, care nu poate fi săvârşită decât cu intenŃie, în una 
din cele două modalităŃi la care se referă art.19 alin.2 pct.2 lit.a şi b Cod pen., infracŃiunea de loviri 
sau vătămări cauzatoare de moarte prev,în art.183 C.pen. se săvârşeşte cu intenŃie depăşită, 
caracterizată prin intenŃie în ceea ce priveşte acŃiunea de lovire şi prin culpă în ce priveşte rezultatul 
produs, moartea victimei. 

Din actele dosarului rezultă că inculpatul i-a aplicat lovituri victimei la data de 29 aprilie 
2006 cu o bâtă din lemn şi cu vătraiul de la sobă peste tot corpul o perioadă de aproximativ 3 ore. 
La data de 30 aprilie 2006 inculpatul şi-a continuat acŃiunea agresivă lovind victima cu palmele 
peste faŃă şi cap. La 1 mai 2006, apelantul i-a aplicat lovituri victimei timp de 2 ore cu o bâtă din 
lemn peste picioare, braŃe şi coapse, iar la 2 mai 2006, şi-a manifestat violenŃa asupra aceleiaşi 
victime cu o coadă de mătură şi cu cleştele de la sobă, perforându-i pielea cu intenŃie şi strângându-i 



degetele de la picioare cu un cleşte metalic apoi a tăiat-o cu cuŃitul în regiunea membrelor inferioare 
şi i-a tatuat pe piept cu un ac de cusut numele de „Popică”, a presupusei persoane cu care inculpatul 
bănuia că victima ar întreŃine relaŃii intime. Apoi, în noaptea de 2/3 mai 2006 inculpatul i-a aplicat 
în continuare lovituri victimei peste tot corpul, starea de sănătate a acesteia agravându-se. 

Potrivit concluziilor raportului de constatare medico-legală moartea victimei a fost violentă, 
s-a datorat şocului traumatic consecutiv politraumatismelor suferite, leziunile s-au produs prin 
lovire cu corpuri dure şi prin corp incandescent, şi au datat dintr-un interval cuprins între 2-5 zile 
anterior datei decesului având vechimi diferite. 

Actul medico-legal dovedeşte că moartea a survenit la puŃin timp după încetarea agresiunii, 
ceea ce înseamnă că loviturile repetate şi puternice aplicate de inculpat în zone vitale, nu puteau 
avea alt rezultat decât producerea decesului. 

Intensitatea neobişnuită a loviturilor aplicate şi rezultatul letal, confirmă intenŃia de a ucide 
exprimată de inculpat în timpul agresiunii. 

Ca atare, ansamblul împrejurărilor în care a avut loc agresiunea şi rezultatul acesteia infirmă 
apărarea inculpatului că el nu a urmărit şi nici nu a acceptat producerea unui asemenea rezultat, care 
ar fi depăşit intenŃia sa de a aplica o corecŃie victimei. 

În consecinŃă, se impune concluzia că prima instanŃă a reŃinut judicios că, sub aspectul 
poziŃiei sale subiective, inculpatul a acŃionat cu intenŃia de a ucide, în sensul că a prevăzut rezultatul 
faptei sale şi a acceptat posibilitatea producerii acestuia, chiar dacă, eventual, nu l-a urmărit în mod 
direct. 

Faptul de a fi aplicat victimei, în toate zonele corpului cu regiuni anatomice vitale, cum este 
cea a capului, mai multe lovituri cu bâtă din lemn cu vătraiul de la sobă, leziuni de tăiere cu cuŃitul, 
cu obiecte apte a produce moartea, provocându-i politraumatisme craniocerebrale, lovituri cu 
corpuri dure şi incandescente, care i-au determinat decesul constituie infracŃiunea de omor, iar nu 
aceea de lovituri cauzatoare de moarte; procedând în modul arătat, aplicându-i lovituri pe o 
perioadă de 5 zile, în condiŃiile în care asemenea acte de violenŃă produc, de regulă, urmări dintre 
cele mai grave, inculpatul a prevăzut, neîndoielnic, rezultatul posibil al acŃiunii sale şi chiar dacă nu 
l-a urmărit, a acceptat producerea lui, astfel că el a acŃionat cu intenŃia de a ucide şi nu de a produce 
numai vătămări corporale cărora decesul le-ar fi urmat ca un rezultat praeterintentionat, aşa cum se 
susŃine prin apelul promovat. 

Prin „cruzimi”, în înŃelesul art.176 lit. a Cod pen. se înŃelege o acŃiune violentă, săvârşită 
într-un mod neomenos, nemilos, cu ferocitate, care inspiră oroare, groază atât victimei cât şi 
persoanelor în a căror prezenŃă se săvârşeşte ori care află pe alte căi despre comiterea ei. 

În speŃă, se reŃine că inculpatul i-a aplicat multiple lovituri peste tot corpul victimei cu 
obiecte din lemn, metalice, cu corpuri incandescente pe o durată de 5 zile. Când era aproape în stare 
de inconştienŃă cu un cleşte metalic i-a perforat pielea de pe antebraŃe, de pe picioare, i-a strâns 
degetele de la picioare şi apoi i-a tatuat cu un ac pe pieptul victimei anumite cuvinte, cauzându-i 
suferinŃe. 

Rezultă fără nici un dubiu că victima, lipsită de orice posibilitate de a se salva, a fost supusă, 
în prima fază a agresiunii, la suferinŃe fizice, cu totul ieşite din comun şi de o anumită durată, iar 
după ce a fost astfel torturată, a suferit desigur intens, chinuitor, ca urmare a tăieturilor cu cuŃitul 
aplicate în zona membrelor inferioare. 

Fapta inumană, descrisă mai sus, reflectă ferocitatea deosebită din partea inculpatului; ea 
depăşeşte limitele obişnuite ale unor acŃiuni proprii laturii obiective a infracŃiunii de omor, 
constituind un act nemilos, care inspiră groază, ecoul său în conştiinŃa oamenilor fiind oroarea. 

Pentru motivele ce preced, nu se va putea primi motivul de apel al inculpatului vizând 
schimbarea încadrării juridice în infracŃiunea prev. de art.183 Cod pen., fapta comisă fiind judicios 
încadrată în prevederile art.174 şi art.176 alin.1 lit. a Cod pen. cu aplicarea art.37 lit.b Cod pen. 

Referitor la critica vizând reducerea pedepsei, curtea reŃine că nici aceasta nu poate fi 
însuşită. 



Multitudinea actelor de violenŃă şi cruzimea de care a dat dovadă inculpatul în comiterea 
faptei, sunt alte elemente care nu pot fi omise şi care au fost bine evaluate de instanŃa de fond, în 
alegerea pedepsei. 

Aşa fiind, inculpatul apelant, trebuia să ştie că, pe lângă drepturi, are şi o serie de datorii, 
obligaŃii, răspunderi, care caracterizează comportamentul său în faŃa societăŃii. 

Nu se poate ca, pentru faptele săvârşite împotriva altor semeni de ai săi şi cărora le-a curmat 
cu bestialitate viaŃa, răspunderea sa penală să nu fie, corespunzătoare, încălcărilor grave aduse 
ordinii sociale, vieŃii. 

Pentru aceste considerente, pedeapsa închisorii de 20 de ani, aplicată inculpatului apelant se 
apreciază ca fiind bine aleasă şi în deplin acord cu dispoziŃiile art.1 din Codul penal, ce prevăd că 
„legea penală apără...persoana, drepturile şi libertăŃile acesteia, proprietatea precum şi întreaga 
ordine de drept”. 

În raport de cele analizate, apelul declarat de inculpatului a fost respins ca nefondat, în baza 
art.379 pct.1 lit.b C.proc.pen. şi menŃinută hotărârea atacată. (Judecător Delia Purice) 

 
 
 

Omor deosebit de grav. Individualizarea pedepsei. CircumstanŃe atenuante. Modalitatea de 
comitere a faptei. Conduita inculpatului după comiterea faptei 

 
C.pen., art. 74, 175, 176 

Având în vedere împrejurările concrete în care s-a comis fapta, inculpatul lovind victima cu 
un cuŃit de mai multe ori în abdomen, după care a dat foc unei canapele din locuinŃă, aplicându-şi 
singur şi o lovitură de cuŃit, faptul că între cei doi soŃi au existat o stare tensionată de mai mult 
timp, datorată consumului frecvent de băuturi alcoolice şi geloziei inculpatului, nu justifică 
reŃinerea de circumstanŃe atenuante în sensul prev.art.74 C.pen. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr.21/A din 31 ianuarie 2007 
Prin sentinŃa penală nr.593 din 12 decembrie 2006 a Tribunalului Maramureş a fost 

condamnat inculpatul M.A. pentru săvârşirea infracŃiunii de omor deosebit de grav prevăzută de art. 
175 alin. 1 lit. c raportat la art. 176 alin. 1 lit. a Cod penal, după schimbarea încadrării juridice, în 
temeiul art. 334 din Codul de procedură penală, din infracŃiunea prevăzută de art. 176 alin. 1 lit. a 
Cod penal, la 12 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a, b Cod penal pe 
timp de 3 ani. 

Cu aplicarea art. 74 lit. a,c, art. 76 lit. a Cod penal şi cu consecinŃele prevăzute de art. 71, 
art. 64 lit. a-c Cod penal. 

S-a menŃinut starea de arest a inculpatului şi s-a dedus din pedeapsa aplicată acestuia 
reŃinerea şi arestarea preventivă din 27.04.2006 la zi. 

Conform art. 14 Cod proced.penală, art. 998 Cod civil, inculpatul a fost obligat să plătească 
către partea civilă C.D. suma de 2000 lei RON cu titlu de despăgubiri civile. 

Conform art. 118 lit. b Cod penal s-a confiscat cuŃitul corp delict înregistrat la Registrul de 
corpuri delicte al acestui tribunal la nr. 34/2006. 

Conform art. 191 alin. 1 Cod procedură penală inculpatul a fost obligat să plătească către 
stat cu titlu de cheltuieli judiciare suma de 1000 lei RON. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut că între inculpatul M.A. şi 
victima M.R.A. exista o relaŃie tensionată de mai multă vreme, datorată consumului frecvent de 
băuturi alcoolice, geloziei inculpatului şi comportamentul victimei. 



În acest context în noaptea de 27/28 martie inculpatul s-a întors la domiciliul său fiind sub 
influenŃa băuturilor alcoolice împrejurare în care a rugat-o pe victimă să îi încălzească mâncarea dar 
aceasta a refuzat. 

Inculpatul şi victima au început să se certe datorită stării în care se aflau precum şi a 
relaŃiilor tensionate, primul solicitându-i victimei să întreŃine relaŃii intime. Victima a refuzat, l-a 
lovit pe inculpat cu pumnul în regiunea nasului după care inculpatul a început să îi aplice lovituri cu 
cuŃitul în torace de mai multe ori. 

Inculpatul a contestat că a lovit victima de mai multe ori susŃinând că i-a aplicat o singură 
lovitură, împrejurare care nu se confirmă având în vedere concluziile actelor medico - legale din 
care rezultă că victima a prezentat multiple plăgi înŃepate - tăiate toraco-abdominale. 

După ce şi-a lovit soŃia cu cuŃitul inculpatul a dat foc unei canapele din domiciliu şi şi-a 
aplicat singur o lovitură de cuŃit în abdomen. 

În raport de această stare de fapt instanŃa a reŃinut că în drept fapta inculpatului M.A. 
întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de omor deosebit de grav prevăzută de art. 175 
alin. 1 lit. c Cod penal raportat la art. 176 alin. 1 lit. a din Codul penal sens în care s-a dispus 
schimbarea încadrării juridice. 

În cursul judecăŃii inculpatul a solicitat să fie supus unei noi examinări psihiatrice având în 
vedere că înainte de comiterea faptei a fost internat la Spitalul Sighetu MarmaŃiei - SecŃia psihiatrie, 
întrucât nu îşi poate explica să comită asemenea faptă, iar în prezent suferă încă de diverse afecŃiuni 
psihice şi este posibil ca aceste boli să-i fi afectat discernământul. 

InstanŃa a respins această solicitare pe considerentul că expertiza medico - legală psihiatrică 
efectuată în faza de urmărire penală a stabilit că inculpatul a avut discernământ la momentul 
comiterii faptelor sale şi îl are şi în prezent iar, la întocmirea acesteia s-au avut în vedere 
antecedentele psihiatrice ale inculpatului. 

La individualizarea răspunderii penale a inculpatului instanŃa a avut în pericolul social al 
faptei comise, persoana inculpatului, lipsa antecedentelor penale, poziŃia sinceră avută pe parcursul 
procesului aspecte ce au determinat reŃinerea în favoarea acestuia a unor circumstanŃe atenuante 
prevăzute de art. 74 lit. a şi c Cod penal, cu consecinŃa aplicării unei pedepse sub minimul prevăzut 
de textul legal de încriminare a faptei. 

Împotriva sentinŃei a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş solicitând 
desfiinŃarea acesteia şi judecând să se dispună înlăturarea circumstanŃelor atenuante reŃinute în 
favoarea inculpatului şi prin urmare să se aplice acestuia o pedeapsă între limitele prevăzute de lege 
pentru infracŃiunea săvârşită respectiv cea prevăzută de art.175 lit.c C.pen. 

În motivarea apelului s-a arătat că fapta inculpatului prezintă o gravitate sporită datorită 
modului în care a fost săvârşită, împrejurarea că acesta a înjunghiat victima de 6 ori, după care a 
incendiat o canapea din apartament şi şi-a provocat şi el răni, nefiind lipsit de importanŃă şi faptul că 
între inculpat şi victimă relaŃiile erau deteriorate de mai mult timp din cauza geloziei şi consumului 
frecvent de alcool. 

Prin urmare, doar lipsa antecedentelor penale şi recunoaşterea faptei nu justifică reŃinerea 
unor circumstanŃe atenuante în favoarea inculpatului, astfel încât pedeapsa să fie redusă sub 
minimul special prevăzut de lege. 

Analizând actele dosarului prin prisma motivelor de apel dar şi din oficiu, Curtea reŃine că 
tribunalul a dat o corectă interpretare probelor administrate, reŃinând în mod corespunzător starea de 
fapt şi vinovăŃia inculpatului în săvârşirea infracŃiunii de omor deosebit de grav, pentru care s-a dat 
încadrarea juridică prevăzută de art.175 alin.1 lit.c C.pen., cu referire la art.176 alin.1 lit.a C.pen., 
însă la individualizarea pedepsei, în mod netemeinic s-a apreciat că în favoarea inculpatului pot fi 
reŃinute circumstanŃele atenuante prevăzute de art.74 lit.a şi c care să atragă coborârea pedepsei în 
conformitate cu art.76 lit.a C.pen. 

Astfel, având în vedere împrejurările concrete în care s-a comis fapta, inculpatul lovind 
victima cu un cuŃit de mai multe ori în abdomen, după care a dat foc unei canapele din locuinŃă, 



aplicându-şi singur şi o lovitură de cuŃit, faptul că între cei doi soŃi au existat o stare tensionată de 
mai mult timp, datorată consumului frecvent de băuturi alcoolice şi geloziei inculpatului, nu 
justifică reŃinerea de circumstanŃe atenuante în sensul prev.art.74 C.pen., şi sub acest aspect apelul 
declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş este întemeiat. 

Prin urmare, în baza art.379 pcct.2 lit.a C.pr.pen., apelul va fi admis desfiinŃându-se 
hotărârea atacată iar în raport de criteriile generale de individualizare a pedepselor prevăzute de 
art.72 C.pen., şi de cele mai sus reŃinute, inculpatul va fi condamnat la 16 ani închisoare şi 5 ani 
interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a şi b C.pen. 

În acelaşi timp se va face aplicarea dispoziŃiilor art.71 raportat la art.64 lit.a şi b C.pen., lit.c 
a art.64 C.pen., nefiind incident în cauză întrucât inculpatul nu s-a folosit de o funcŃie sau profesie 
pentru a săvârşi infracŃiunea. 

In baza art.381 C.pr.pen., din pedeapsa aplicată se va deduce perioada arestului preventiv iar 
în temeiul art.160b C.pr.pen. se va menŃine starea de arest a inculpatului. (Judecător Claudia Ilieş) 

 

DeŃinere de droguri de mare risc. ModalităŃi de comitere 

InfracŃiunea de deŃinere de droguri de risc şi mare risc se poate comite în mai multe 
modalităŃi alternative, printre care şi cumpărare, preparare, transformare deŃinere pentru consum 
propriu. 

InfracŃiunea se consideră comisă dacă s-au săvârşit alte acte materiale ca şi cele de a 
solicita cumpărarea heroinei, prepararea acesteia şi consumul subsecvent, participarea la 
asemenea activităŃi, prin procurarea seringilor şi serului fiziologic, ajutând astfel la preparare. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 117/A din 27 iunie 2007 
Prin sentinŃa penală nr.124 din 29 decembrie 2006 a Tribunalului Sălaj, au fost condamnaŃi 

inculpaŃii : 
1. S.A.M. în baza art.4 alin.2 cu referire la alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată, cu 

aplic.art.13 Cod penal la 2 ani închisoare şi în baza art.79 alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002 pentru 
conducerea unui autoturism sub influenŃa substanŃelor stupefiante la 1 an închisoare. 

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b C.pen., inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani 
închisoare. 

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiŃionată a executării pedepsei, stabilind 
în baza art.82 Cod penal un termen de încercare de 4 ani. 

S-a atras atenŃia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal. 
2. S.D. în baza art.4 alin.2 cu referire la alin.1 din Legea 143/2000, modificată, cu 

aplic.art.13 Cod penal, la 2 ani închisoare. 
În baza art.81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiŃionată a executării pedepsei stabilind 

în baza art.82 Cod penal un termen de încercare de 4 ani. 
S-a atras atenŃia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal. 
În baza art.10 al.1 lit.d raportat la art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală inculpaŃii C.V.C. şi 

R.C.A. au fost achitaŃi pentru săvârşirea infracŃiuni prevăzută şi pedepsită de art.4 alin.2 cu referire 
la alin. 1 din Legea 143/2000 modificată cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal şi art.13 Cod penal şi 
respectiv art.4 alin.2 cu referire la alin. 1 din Legea 143/2000 modificată şi art. 13 Cod penal. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut că inculpaŃii C.V.C., S.A.M., 
S.D. şi R.C.A. locuiesc în municipiul Bucureşti, în blocuri învecinate situate în sectorul 3. InculpaŃii 
sunt în relaŃii de prietenie şi toŃi sunt consumatori de substanŃe stupefiante, respectiv "heroină" pe 
care obişnuiesc să şi-o administreze împreună. 



În cursul lunii iunie 2006, învinuiŃi C.V.C. şi R.C.A. s-au deplasat în oraşul Jibou, la părinŃii 
inculpatei cu intenŃia de a rămâne o perioadă mai mare de timp, pentru a încerca să renunŃe la 
droguri. 

Datorită întreruperii consumului de droguri, în dimineaŃa zilei de 21 iunie 2006, inculpatul 
C.V.C. s-a simŃit foarte rău, motiv pentru care a hotărât, să se întoarcă în Bucureşti. Pentru aceasta 
l-a contactat telefonic pe inculpatul S.D., pe care l-a rugat să vină în Jibou împreună cu inculpatul 
S.A.M., cu maşina acestuia de serviciu, pentru a-i duce în Bucureşti. Totodată, inculpatul C.V.C., i-
a cerut lui S.D., să cumpere heroină pentru a o consuma împreună, înainte de plecare. 

În baza înŃelegerii, S.D. a cumpărat trei bile de heroină cu suma de 1.500.000 ROL de la o 
persoană necunoscută, din cartierul Dristor din Bucureşti, după care s-au deplasat spre Jibou. 
Deoarece nu cunoşteau zona, învinuiŃii au stabilit să se întâlnească în localitatea Poarta Sălajului. 

Din Jibou în Poarta Sălajului, C.V.C. şi R.C.A. s-au deplasat cu autoturismul martorului 
Avram Adrian, în care au urcat şi martorele P.Ş. şi S.A.. Martorii nu cunoşteau faptul că inculpaŃii 
intenŃionau să consume droguri, deoarece aceştia le-au explicat că urmează să meargă la o petrecere 
în seara respectivă. 

După ce s-au întâlnit, inculpaŃii împreună cu martorii au plecat spre Zalău, în cartierul 
Dumbrava, de unde învinuita R.C.A. au cumpărat de la o farmacie 7 seringi hipotermice de 3 ml şi 
2 fiole de ser fiziologic. În data de 22 iunie 2006, în jurul orei 0,00, inculpaŃii le-au cerut martorilor 
să-i aştepte în maşină şi ei au urcat în scara unui bloc din cartierul Dumbrava cu intenŃia de a 
consuma heroina. 

În continuare, inculpaŃii C.V.C. a preparat patru doze injectabile de heroină pe care le-a pus 
în patru seringi şi le-a înmânat celorlalŃi învinuiŃi câte o seringă. In timp ce inculpaŃii îşi injectau 
heroina, în scara blocului au intrat şi martorele P.Ş. şi S.A., acestea necunoscând motivul pentru 
care învinuiŃii au intrat în locul respectiv. 

În momentul imediat următor, în scara blocului au intrat şi organele de poliŃie care i-au 
surprins pe inculpaŃii imediat după ce şi-au administrat substanŃele stupefiante. În acel timp, 
inculpatul S.A.M. au reuşit să iasă din scara blocului şi s-a urcat la volanul autoturismului de 
serviciu, pe care l-a condus pe strada Dumbrava şi apoi pe strada Simion BărnuŃiu, unde a fost oprit 
de organele de politie. 

În data de 22 iunie 2006, în jurul orei 1,00, la aproximativ o oră după administrarea 
substanŃelor stupefiante, inculpaŃilor li s-au recoltat probe biologice la Spitalul JudeŃean Sălaj - 
Zalău. 

Potrivit buletinelor de analiză întocmite de Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca, la 
examenul toxicologic, probele biologice recoltate de la inculpaŃi au avut rezultate pozitive pentru 
morfină. Din acelaşi buletin, reiese că morfina identificată, poate fi un metabolit al heroinei.  

Împotriva hotărârii a declarat apel în termen legal Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj 
solicitând desfiinŃarea acesteia şi judecând să se dispună condamnarea inculpaŃilor C.V.C. şi R.C.A. 
pentru săvârşirea infracŃiunii prev. de art.4 alin.2 cu referire la alin.1 din Legea nr.143/2000 şi să se 
dispună confiscarea specială de la aceştia şi de la inculpaŃii S.A.M. şi S.D., a contravalorii 
drogurilor deŃinute. 

În motivarea apelului s-a arătat că, în mod greşit instanŃa de fond a dispus achitarea 
inculpaŃilor C.V.C. şi R.C.A., trimişi în judecată pentru infracŃiunea prev. de art. 4 alin.2 din Legea 
nr.143/2000, în condiŃiile în care din probele administrate în cursul urmăririi penale şi în faza de 
cercetare judecătorească, a rezultat că în data de 21 iunie 2006, aceştia au cumpărat prin intermediul 
inculpatului S.D., pe care l-au contactat pentru ca, împreună cu inculpatul S.A.D., să-i transporte de 
la Jibou la Bucureşti, trei bile de heroină pe care, după ce în prealabil inculpata R.C.A. a cumpărat 
seringi şi ser fiziologic, inculpatul C.V.C. a preparat-o, iar apoi fiecare şi-a injectat substanŃa 
respectivă. 

Parchetul a menŃionat că în situaŃia în care nu se poate reŃine că fapta s-a comis în varianta 
deŃinerii în vederea consumului de droguri prev. de art. 4 alin.2 din Legea nr.143/2000, deşi luarea 



unei seringi cu substanŃa stupefiantă preparată presupune deŃinerea, chiar dacă pentru o perioadă 
foarte scurtă de timp, să se aibă în vedere faptul că prepararea sau cumpărarea constituie prin ele 
însele modalităŃi alternative de săvârşire a aceleiaşi infracŃiuni. 

În acelaşi timp, s-a solicitat confiscarea echivalentului bănesc a drogurilor deŃinute în 
vederea consumului. 

Cu ocazia dezbaterii apelului parchetului, inculpatul S.A.M. a solicitat admiterea acestuia şi 
prin aplicarea dispoziŃiilor art.342 C.pr.pen. privind efectul extensiv al apelului să se dispună 
desfiinŃarea sentinŃei atacate şi achitarea inculpatului S.A.M. în ceea ce priveşte fapta prev. de art. 4 
alin.2 din Legea nr.143/2000, în temeiul art. 11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit. a C.pr.pen., întrucât din 
probele administrate în cauză nu rezultă decât că acesta a consumat droguri iar cumpărarea acestora 
s-a făcut de către inculpatul S.D. 

În conformitate cu disp. art.378 alin.11 C.pr.pen. inculpatul C.V.C. a fost audiat înainte de 
dezbaterea apelului, inculpata R.C.A. nefiind prezentă nu a putut fi ascultată. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor de apel , Curtea reŃine că prima 
instanŃă a dat o corectă interpretare probelor administrate, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în 
faza de cercetare judecătorească, reŃinând o stare de fapt conformă cu acestea. 

Astfel, a rezultat că, la data de 21 iunie 2006, aflându-se în oraşul Jibou împreună cu 
prietena sa inculpata R.C.A., inculpatul C.V.C. l-a contactat telefonic pe inculpatul S.D., pe care l-a 
rugat să vină din Bucureşti, împreună cu inculpatul S.A., cu maşina de serviciu a acestuia şi l-a 
rugat să cumpere şi o cantitate de heroină, pentru a o consuma împreună. 

Inculpatul S.D. a cumpărat trei bile de heroină cu suma de 1.500.000 ROL, cu care împreună 
cu coinculpatul S.A. au ajuns în localitatea Jibou şi după ce s-au întâlnit cu inculpaŃii C.V.C. şi 
R.C.A., aceasta din urmă a cumpărat seringi şi serul fiziologic necesar dintr-o farmacie după care 
C.V.C. a preparat drogul şi toŃi patru şi-au administrat cu ajutorul seringii substanŃa stupefiantă, 
fiind surprinşi de martorele P.Ş. şi S.A., în scara unui bloc din Zalău. 

În cursul urmăririi penale, toŃi inculpaŃii au descris în detaliu modul de comitere a faptelor 
mai sus descrise, însă în faza de cercetare judecătorească, inculpatul C.V.C. a susŃinut că nu el a 
cerut inculpatului S.D. să cumpere droguri şi nu el a fost cel care a preparat drogurile, menŃinându-
şi aceeaşi poziŃie şi cu ocazia audierii sale în apel. 

Având în vedere că revenirea asupra declaraŃiei iniŃiale nu a fost justificată de inculpat, iar 
declaraŃiile celorlalŃi inculpaŃi şi ale martorilor ascultaŃi confirmă starea de fapt mai sus redată, în 
mod corect a fost înlăturată apărarea sa. 

Potrivit art. 4 alin.1 şi 2 din Legea nr.143/2000, infracŃiunea de deŃinere de droguri de risc şi 
mare risc se poate comite în mai multe modalităŃi alternative, printre care şi cumpărare, preparare, 
transformare deŃinere pentru consum propriu. 

Având în vedere că inculpatul C.V.C. este cel care, nu numai că a solicitat cumpărarea 
heroinei, dar a şi preparat-o după care a consumat împreună cu ceilalŃi inculpaŃi substanŃa 
respectivă, iar inculpata R.C.A. a participat la aceste activităŃi, fiind chiar cea care a cumpărat 
seringile şi serul fiziologic, ajutând astfel la preparare, chiar dacă consumul de droguri presupune şi 
o deŃinere a acestora pentru o scurtă perioadă de timp, infracŃiunea se consideră comisă dacă s-au 
săvârşit alte acte materiale ca şi cele ce pot fi reŃinute în sarcina inculpaŃilor. 

În consecinŃă, faŃă de considerentele mai sus expuse, se constată că deşi a reŃinut o corectă 
stare de fapt, în mod greşit tribunalul a constatat că nu sunt întrunite elementele constitutive ale 
infracŃiunilor pentru care cei doi inculpaŃi au fost trimişi în judecată, dispunând achitarea lor, motiv 
pentru care apelul va fi admis, iar în temeiul art. 379 pct.2 lit.a C.pr.pen., hotărârea atacată va fi 
desfiinŃată, reŃinându-se vinovăŃia celor doi inculpaŃi pentru infracŃiunea prev. de art.4 alin.2 din 
Legea nr.143/2000. 

łinând cont de faptul că efectul extensiv al apelului poate opera numai în sensul în care 
admiterea acestuia presupune o soluŃie mai favorabilă pentru partea care nu a declarat apel, iar 
curtea prefigurează o soluŃie de condamnare a inculpaŃilor pentru care s-a dispus achitarea, se 



constată că, în acest context nu se pot extinde efectele apelului parchetului şi cu privire la inculpatul 
S.A., iar solicitarea apărătorului acestuia nu este admisibilă . 

FaŃă de criteriile generale de individualizare a pedepselor, prevăzute de art. 72 C.pen., Ńinând 
cont şi de împrejurarea că inculpatul C.V.C. este recidivist fiind condamnat prin SentinŃa penală 
nr.811/20 martie 2006 a Judecătoriei Sect.1 Bucureşti definitivă prin neapelare, la o pedeapsă de 3 
ani închisoare cu suspendarea condiŃionată a executării , făcându-se şi aplicarea disp. art. 37 lit.a 
C.pen., şi a disp. art. 13 C.pen. se va dispune condamnarea acestuia la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni 
închisoare. 

În baza art.83 C.pen., se va dispune revocarea suspendării condiŃionate a executării pedepsei 
anterioare, urmând ca inculpatul să execute în total 5 ani şi 6 luni închisoare. 

Se face aplicarea disp. art. 71 rap. la art. 64 lit.a şi b C.pen. şi din pedeapsă se va scădea 
perioada arestului preventiv dispusă în dosarul în care s-a pronunŃat sentinŃa penală nr.811/20 
martie 2006. 

În ceea ce o priveşte pe inculpata R.C.A., având în vedere contribuŃia acesteia la săvârşirea 
infracŃiunii, vârsta sa, lipsa antecedentelor penale, dar şi conduita bună în timpul procesului, curtea 
va face aplicarea disp. art. 74 C.pen., reŃinând aceste împrejurări ca şi circumstanŃe atenuante, 
aplicând o pedeapsă sub minimul special prevăzut de lege pentru infracŃiunea săvârşită, de 6 luni 
închisoare. 

Fiind îndeplinite dispoziŃiile prev. de art.81 C.pen. se va dispune suspendarea condiŃionată a 
executării pedepsei, precum şi a pedepselor accesorii prev. de art. 64 lit.a şi b C.pen., pe un termen 
de încercare stabilit conform art. 82 C.pen. 

Cu privire la incidenŃa dispoziŃiilor art.17 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu referire la art.118 
C.pen., curtea constată că în condiŃiile în care întreaga cantitate de droguri cumpărată cu suma de 
1.500.000 Rol a fost consumată de inculpaŃi, iar persoana care a încasat suma de bani nu a fost 
identificată, nu se poate dispune confiscarea specială a echivalentului bănesc al drogurilor, 
inculpaŃii neavând nici un beneficiu de pe urma săvârşirii infracŃiunii, iar obiectul material al 
acesteia nu mai există. (Judecător Claudia Ilieş) 

 
 
 

Trafic de droguri. Investigator sub acoperire. Depăşirea limitelor activităŃii unui agent infiltrant. 
ConsecinŃe 

Potrivit art. 68 alin.2 C.pr.pen. este oprit a determina o persoană să săvârşească sau să 
continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obŃinerii unei probe, iar potrivit alin.1 din acelaşi 
articol, este oprit a se întrebuinŃa, printre alte mijloace – îndemnurile – în scopul de a se obŃine 
probe. 

În lumina acestor dispoziŃii, precum şi a ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului, nu se 
poate accepta ca persoanele autorizate să depăşească limitele activităŃii cu care au fost învestite, 
manifestând iniŃiativă şi determinând săvârşirea faptelor. Atâta vreme cât, în cauză, nu s-a dovedit 
că fără intervenŃia investigatorului acoperit şi a colaboratorului acestuia, infracŃiunea tot s-ar fi 
săvârşit de către cei doi inculpaŃi la care nu se aflau alte cantităŃi de stupefiante asupra lor, decât 
aceea solicitată de aşa-zişii cumpărători, nu au antecedente penale care să justifice că ar mai fi 
fost cercetaŃi sau condamnaŃi pentru acest gen de infracŃiuni, iar învinuirea se sprijină doar pe 
constatările agenŃilor autorizaŃi - nu se poate pronunŃa o condamnare faŃă de aceştia, fără a se 
încălca dreptul lor la un proces echitabil. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 111/A din 20 iunie 2007 
Prin sentinŃa penală nr.175 din 29 martie 2007, a Tribunalului Cluj, s-a dispus: 



-achitarea inculpaŃilor S.N. şi J.H.J., pentru săvârşirea infracŃiunii de trafic de droguri de 
risc, prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. şi, respectiv art.99 şi 
urm. C.pen. pentru ultimul inculpat – în temeiul art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d C.pr.pen.; 

-condamnarea inculpatului M.R.L., la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare, pentru 
săvârşirea infracŃiunii de trafic de droguri de risc, prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2002, cu 
aplic.41 alin.2 C.pen., art.74 lit.c şi 76 lit.c C.pen. 

În baza art.81-82 C.pen. s-a dispus suspendarea condiŃionată a executării pedepsei aplicate 
acestui din urmă inculpat, pe durata termenului d încercare de 3 ani şi 8 luni şi, s-a atras atenŃia 
inculpatului asupra dispoziŃiilor art.83 C.pen. 

S-a dispus şi suspendarea executării pedepsei accesorii prev. de art.64 lit.a-c C.pen. 
S-a dedus din durata pedepsei aplicate, timpul detenŃiei preventive de la 17.10.2006 la zi şi, 

s-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză. 
S-a constatat că inculpatul S.N. a fost reŃinut 24 ore , din data de 17 octombrie 2006 până la 

18 octombrie 2006. 
În baza art. 17 şi 18 din Legea nr. 143/2002 s-a dispus confiscarea şi distrugerea cantităŃii de 

4 grame de canabis; 166,3 grame canabis; 3,8 grame canabis şi 25,9 grame canabis – aflate la 
Camera de Corpuri Delicte a DirecŃiei Generale de Combatere a CriminalităŃii – Brigada Cluj. 

A fost obligat inculpatul M.R.L. la 400 lei, cheltuieli judiciare către stat. 
Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
InculpaŃii J.H.J. şi S.N. sunt prieteni de circa un an şi jumătate. La început, între ei a existat 

o simplă relaŃie de amiciŃie însă, pe parcursul timpului, întâlnindu-se în aceleaşi locuri de distracŃie, 
au devenit prieteni. 

InculpaŃii S.N şi J.H.J. sunt elevi. 
În luna august 2006, în timp ce se aflau în barul „B.” , între cei doi a avut loc o discuŃie, 

ocazie cu care inculpatul S.N. s-a destăinuit în faŃa prietenului său, căruia i-a spus că consumă 
droguri, respectiv canabis şi că are probleme acasă din cauză, că mama sa i-a găsit drogurile în 
dulap. 

La începutul lunii septembrie 2006, inculpatul J.H.J. s-a întâlnit cu martorul F.M.I., un amic 
ce locuieşte în aceeaşi comună cu bunicii săi, care l-a întrebat dacă cunoaşte pe cineva care vinde 
droguri. 

Ulterior, în cadrul unei discuŃii purtate cu inculpatul S.N., în timp ce se aflau la festivalul de 
la Roşia Montana, inculpatul J.H.J. l-a întrebat pe acesta dacă ştie pe cineva care vinde droguri, 
deoarece el cunoaşte pe cineva care doreşte să cumpere. 

S.N. a răspuns că ştie pe cineva, dar nu a indicat numele acelei persoane. 
După ce a revenit la Cluj, inculpatul J.H.J. a fost sunat de martorul F.I. care, ulterior s-a 

dovedit a fi colaboratorul unui investigator sub acoperire şi care i-a cerut să-l pună în legătură cu 
inculpatul S.N.. 

Audiat în instanŃă, acest martor a arătat că l-a abordat pe inculpatul J.H.J., doar pentru a-l 
pune în legătură cu inculpatul S.N. şi că a făcut acest lucru după ce el l-a informat pe investigatorul 
sub acoperire de faptul că inculpatul S.N. consumă şi vinde droguri. 

Neştiind la acea dată care este calitatea martorului şi ce urmăreşte, inculpatul J.H.J. l-a pus 
pe acesta în legătură cu inculpatul S.N., la întâlnirea ce a avut loc la un fast food, participând, pe 
lângă cei doi inculpaŃi, martorul F.M.I. şi "prietenul acestuia", pe nume R., adică investigatorul sub 
acoperire. 

La acea întâlnire, R. le-a spus că intenŃionează să cumpere o cantitate mare de canabis, însă 
pentru că nu are încredere în persoana de la care urmează să cumpere, pentru început, va cumpăra o 
cantitate mai mică. 

În declaraŃiile date pe parcursul procesului penal, inculpatul S.N. a arătat că, după această 
discuŃie, s-a deplasat la locul de muncă al inculpatului M.R.L. pentru a-l întreba dacă mai este 
dispus să vândă canabis, după care a revenit cu colaboratorul. In prezenŃa lui şi a inculpatului J.H.J. 



aceştia s-au înŃeles, inculpatul M.R.L. vânzând colaboratorului 4-5 gr canabis, contra sumei de 4,5 
milioane, din care inculpatul M.R.L. i-a dat lui S.N. 500.000 lei, pe care i-a împărŃit cu inculpatul 
J.H.J.. 

Legat de relaŃia sa cu inculpatul M.R.L., inculpatul S.N. a arătat că l-a cunoscut pe acesta în 
urmă cu câteva luni, când se afla împreună cu un prieten pe nume N., căruia i-a spus că doreşte să 
consume canabis şi căruia i-a cerut să-i prezinte o persoană care să-i vândă acest produs. Cu această 
ocazie, a cumpărat de la inculpatul M.R.L. un gram de canabis contra sumei de 500.000 lei. 

Inculpatul M.R.L. a confirmat susŃinerile inculpatului S.N. cu privire la acest aspect, arătând 
că atunci când a fost sunat de inculpatul S.N. şi a acceptat întâlnirea, a ştiut că acesta l-a contactat în 
legătura cu o cantitate de canabis care urma sa fie achiziŃionată. 

În data de 16 octombrie 2006, atât inculpatul J.H.J. cât şi inculpatul S.N. au fost contactaŃi 
de martorul F.I. pentru a procura o nouă cantitate de droguri. 

În acest sens, S.N. şi J.H.J. s-au întâlnit cu M.R.L., după care s-au deplasat împreună la o 
sală de biliard, unde M.R.L. s-a aşezat la o masă cu R. şi martorul F.M.I. pentru a perfecta 
tranzacŃia, timp în care cei doi s-au mişcat prin sala de biliard. 

Inculpatul M.R.L. a arătat că la înŃelegerea ce a avut loc între el, martorul F.M.I. şi R., nu au 
participat cei doi inculpaŃi şi că, în final s-a înŃeles cu R. să-i vândă canabis în valoare de 25 
milioane lei vechi. 

În după-masa aceleiaşi zile, inculpatul M.R.L. s-a deplasat în locuinŃa martorei C.O., unde 
îşi lăsase bagajele, şi de acolo a luat cantitatea de 166,3 gr canabis, pe care urma să o livreze 
conform înŃelegerii menŃionate, însă după părăsirea locuinŃei a fost prins în fragrant. 

Inculpatul M.R.L. a recunoscut faptul că, în data de 16 octombrie 2006, a venit la Cluj din 
Botoşani pentru a face invitaŃiile de nuntă şi că a fost găzduit de martora C.O. în locuinŃa căreia au 
consumat împreună canabis. În aceeaşi seară, împreună cu martor , au vizitat o persoană ce 
locuieşte în cartierul Zorilor şi, cu acea ocazie a împărŃit canabis celor cinci persoane aflate în acea 
locuinŃă dar aceştia nu i-au dat nici o sumă de bani. 

Această stare de fapt, stabilită din coroborarea declaraŃiilor date de cei trei inculpaŃi şi a 
martorului F.M.I., conduce la concluzia că inculpatul M.R.L. este vinovat de săvârşirea infracŃiunii 
prev. de art.2 alin. 1 din Legea nr.143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
cuantumului ilicit de droguri.  

Faptul că, încă de la prima întâlnire cu inculpatul S.N., a fost dispus să-i vândă acestuia 
canabis, având drogul asupra sa, uşurinŃa cu care a acceptat tranzacŃia din data de 1 septembrie 
2006, deplasarea lui la Cluj şi consumul acestui produs în locuinŃa martorei C.O., iar apoi în acel 
apartament din cartierul Zorilor şi, nu în ultimul rând, tranzacŃia efectuată în ziua arestării sale, 
dovedesc preocupările acestuia legate de consumul şi traficul de droguri. 

În legătură cu inculpatul S.N., la data de 1.09.2006, lucrătorii Compartimentului Antidrog 
din cadrul Brigăzii de Combatere a CriminalităŃii Organizate Cluj-Napoca, au stabilit că acesta 
consumă şi oferă spre consum droguri, încheind procesul-verbal de constatare a efectuării actelor 
premergătoare. 

În aceeaşi zi, adică la data de 1 septembrie 2006, aceştia îşi declină competenŃa în favoarea 
DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Crimă Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj 
şi, tot în aceeaşi zi, se solicită autorizarea achiziŃionării către investigatorul acoperit cu numele de 
cod "B."colaboratorul cu numele de cod "K." a unei cantităŃi de drog. 

OrdonanŃa de autorizare a folosirii investigatorului sub acoperire este datată tot 1 septembrie 
2006, iar procesul-verbal În care se consemnează predarea drogului cumpărat de "B." de la 
inculpatul S.N. este datat tot 1.09.2006. 

De fapt, data de 1.09.2006, reprezintă data la care se pretinde că a avut loc primul act 
material săvârşit de inculpaŃii S.N. şi J.H.J.. 



În afară de actele indicate, nu există la dosar nimic care să confirme pe ce s-a bazat bănuiala 
în ceea ce-l priveşte pe S.N. iar despre numele lui J.H.J. nici măcar nu se face pomenire, decât după 
această dată. 

Martorul F.I., pe care minorul J.H.J. l-a catalogat de drept amic, iar investigatorul sub 
acoperire/drept colaborator, a arătat în declaraŃia dată în faŃa instanŃei că "pe J. l-am sunat pentru a 
face legătura între R. şi S.N., ştiind că este prieten cu S.N." şi că a făcut acest lucru la sugestia lui 
R., care ştia de vânzările anterioare efectuate de S.N.. 

Acest martor a avut multe reticente în fata instanŃei, refuzând să dea relaŃii complete şi clare, 
poziŃie pe care, probabil, că a avut-o şi în faŃa investigatorului şi a condus la acest mod d derulare a 
evenimentelor. 

După episodul septembrie 2006, la care au participat toŃi cei trei inculpaŃi, împrejurare 
recunoscută de toŃi trei, în procesele verbale întocmite în cauză apar evidenŃiate şi numele 
inculpaŃilor M.R.L. şi J.H.J. . 

Cu toate acestea, în cauză se dispune doar efectuarea unor cercetări sumare referitoare la 
inculpatul S.N., pentru ca la data de 18.09.2006, ca şi când nu se ştia nimic despre cele petrecute la 
1 septembrie 2006, se întocmeşte un nou proces-verbal în care se precizează că, urmare a 
verificărilor efectuate, s-a stabilit că S.N. cumpără droguri de la un individ pe nume Robi, şi un alt 
proces-verbal .în care se consemnează că inculpatul S.N. este ajutat în activitatea sa de distribuire 
de un individ pe nume" I.”. 

Ignorând şi aceste procese-verbale, la data de 19.09.2006 se solicită autorizarea 
interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor purtate de inculpatul S.N. şi numitul "R." deşi, pentru 
elucidarea situaŃiei, dat fiind faptul că era cunoscut şi numărul de telefon a lui J.H.J. se impunea 
interceptarea convorbirilor purtate şi acest inculpat. 

În cauză se procedează la interceptarea convorbirilor purtate de cei doi, împreună sau cu 
diverse persoane. 

Despre conŃinutul acestor interceptări, ce au valoarea de probe în procesul penal, nu se fac 
nici un fel de referiri ,deşi era necesară coroborarea lor cu celelalte probe din dosar. 

Participarea inculpaŃilor S.N. şi J.H.J. la efectuarea celor două tranzacŃii trebuie apreciată 
prin raportare la dispoziŃiile art.68 Cod proc.penală care prevăd că este oprit a determina o persoană 
să săvârşească sau să continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obŃinerii unei probe. 

În cazul inculpatului minor J.H.J., această determinare rezultă din toate probele dosarului 
declaraŃiile celor doi inculpaŃi, notele de redare a convorbirilor telefonice, declaraŃia martorului F.I.. 

Raportat la cele arătate mai sus, instanŃa a apreciat că inculpatul J.H.J. a comis fapta reŃinută 
în sarcina sa în urma faptului că a fost determinat. 

InsistenŃa cu care acest minor a fost abordat de martorul F.I., colaborator al poliŃiei, conduce 
la concluzia că, în lipsa acestor intervenŃii minorul nu ar fi comis infracŃiunea. 

În cazul inculpatului S.N., derularea acestui proces, s-a datorat unor informaŃii, consemnate 
în procesul-verbal de constatare a unor acte premergătoare, în care se arată că „în baza informaŃiilor 
obŃinute de lucrătorii Compartimentului Antidrog şi a investigaŃiilor şi verificărilor efectuate, am 
stabilit faptul că numitul S.N., consumă şi oferă spre vânzare droguri”. 

Se pare că aceste informaŃii nu au fost suficient verificate dacă, în baza lor şi în aceeaşi zi, s-
au întocmit atâtea acte şi s-a autorizat folosirea unui investigator sub acoperire pentru ca, în final, să 
se ajungă la concluzia că un minor a fost determinat să-şi convingă prietenul să caute un vânzător 
de droguri pentru „un alt prieten”. 

În cazul de faŃă, inculpatul S.N. vinovat de faptul că a consumat droguri, a fost determinat şi 
la trafic de droguri, atâta timp cât nu s-a dovedit implicarea sa anterioară în astfel de activităŃi. 

Împotriva sentinŃei Tribunalului Cluj, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Cluj, solicitând desfiinŃarea acesteia, în parte, sub aspectul laturii penale a cauzei şi, 
rejudecând, să se dispună condamnarea inculpaŃilor S.N. şi J.H.J. pentru infracŃiunea pentru care au 



fost trimişi în judecată şi, să se dispună înlăturarea dispoziŃiilor art. 64 lit.c C.pen. în privinŃa 
inculpatului M.R.L. 

S-a arătat în motivele de apel că, instanŃa nu a interpretat şi valorificat corect probele legal 
administrate în cauză, acelaşi material probator fiind apreciat concludent pentru condamnarea unuia 
dintre inculpaŃi, dar insuficient şi nelegal administrat, pentru ceilalŃi inculpaŃi care, din acest motiv, 
au fost achitaŃi. 

InstanŃa nu a adus nici un argument juridic pentru nevaliditatea proceselor-verbale, de care 
se face vorbire în considerentele hotărârii, mijloacele de investigare specială au fost autorizate de 
procuror sau, chiar de către instanŃă, sunt permise de lege ( art.21-22 din Legea 143/2002), iar legea 
nu prevede condiŃii speciale pentru profilul moral al colaboratorilor. 

Nu s-a dovedit în cauză, atitudinea activă, determinantă, a investigatorului sub acoperire sau 
a colaboratorului acestuia, în sensul luării rezoluŃiei infracŃionale de către cei doi inculpaŃi, ce au 
fost achitaŃi. 

Rezultă din declaraŃiile inculpaŃilor că, frecventau cercuri în care, ştiau că există persoane 
interesate de droguri şi că, s-au implicat în aceste activităŃi din dorinŃa de a se afirma în grupul lor 
social, astfel că, în aceste condiŃii, acŃiunile infracŃionale s-ar fi realizat şi fără contribuŃia 
investigatorului sub acoperire şi a colaboratorului său. Notele de redare a convorbirilor telefonice, 
reflectă clar, modalitatea de abordare lipsită de constrângeri şi implicarea voluntară a inculpaŃilor în 
aceste tranzacŃii. 

În ceea ce priveşte aplicarea dispoziŃiilor. art.64 lit.c C.pen. faŃa de inculpatul M.R.L., 
aceasta este obligatorie doar în cazul existenŃei ipotezei legale, însă în speŃă, inculpatul nu s-a 
folosit de vreo funcŃie, profesie sau activitate pentru săvârşirea infracŃiunii, astfel că aplicarea uni 
astfel de interdicŃii este inutilă. 

Verificând hotărârea atacată, în baza lucrărilor şi materialului din dosarul cauzei, prin 
prisma motivelor invocate şi a reglementărilor în materie, Curtea constată următoarele: 

S-a reŃinut de către instanŃă, pe baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale şi, 
nemijlocit în faza de judecată, că inculpatul M.R.L., în perioada septembrie-octombrie 2006, în mod 
repetat, în baza aceleaşi rezoluŃii infracŃionale, a oferit, vândut, pus în vânzare şi deŃinut, fără drept, 
canabis şi rezină de canabis, fapta sa întrunind elementele constitutive ale infracŃiunii de trafic de 
droguri de risc, prev. de art.2 alin.1 din Legea nr. 143/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. 

S-a dovedit aşadar, că inculpatul nu se afla la prima acŃiune de acest fel , în momentul când i 
s-a propus, la solicitarea inculpatului S.N., să vândă droguri investigatorului sub acoperire. Era deja 
angrenat în asemenea activităŃi, astfel că, şi fără intervenŃia investigatorului sub acoperire, s-ar fi 
implicat oricum în operaŃiuni cu droguri. 

În privinŃa celorlalŃi doi inculpaŃi însă, se constată că, în mod întemeiat instanŃa a apreciat 
că, faptei pentru care au fost trimişi în judecată, îi lipseşte unul din elementele constitutive, 
respectiv intenŃia, pentru a putea constitui infracŃiunea de trafic de droguri de risc. 

Rezultă din materialul probator că, inculpatul S.N. a cumpărat pentru consum propriu o 
singură dată, canabis , de la inculpatul M.R.L. cu suma de 500.000 Rol. Alte date, cu privire la 
operaŃiuni de trafic de droguri în care să fi fost implicat inculpatul, înainte de a fi contactat de 
investigatorul sub acoperire, nu există la dosar. 

Există la dosar un proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare din 1 
septembrie 2006, în care se precizează că s-a stabilit, în baza informaŃiilor obŃinute de către 
lucrătorii Compartimentului Antidrog că numitul S.N., consumă şi oferă spre vânzare droguri, mai 
multor tineri pe raza municipiului Cluj-Napoca. Deşi se vorbeşte de mai mulŃi tineri care îşi procură 
droguri de la acest inculpat, de efectuarea unor acte premergătoare, nu există la dosar nici o dovadă 
în acest sens sau măcar , minime date din care să rezulte, cel puŃin indicii care să conducă la 
bănuiala că inculpatul oferea droguri spre vânzare. Abia la data de 13 septembrie 2006, se dispune 
de către procuror delegarea unor lucrători de poliŃie pentru strângerea datelor privind săvârşirea de 
către acest inculpat a infracŃiunii de trafic de droguri, identificarea şi audierea persoanelor care au 



cumpărat droguri de la S.N. , lucru care, de altfel, nu s-a realizat niciodată (rezoluŃie procuror), 
această dispoziŃie deci, fiind dată după ce, la 1 septembrie 2006, avusese loc deja prima tranzacŃie , 
cu colaboratorul investigatorului sub acoperire, cu nume de cod „K.”. 

Că nu existau date despre acest inculpat că şi anterior ar fi oferit sau vândut droguri, rezultă 
şi din derularea cercetărilor, care s-au realizat cu o maximă operativitate, ce pune sub semnul 
îndoielii chiar posibilitatea realizării acestora, intr-un timp extrem de scurt. Astfel, la 1 septembrie 
2006 are loc sesizarea din oficiu despre faptul că inculpatul consumă şi distribuie droguri pe raza 
municipiului Cluj-Napoca, deşi nu există un proces-verbal de sesizare din oficiu, ci se face referire 
de această împrejurare în cadrul referatului de declinare a competenŃei, tot la 1 septembrie 2006 se 
constată şi efectuarea unor acte premergătoare privind acelaşi aspect, în aceeaşi zi se autorizează şi 
folosirea investigatorului sub acoperire şi a colaboratorului său şi procurarea de către aceştia de 
droguri precum şi interceptarea postului telefonic folosit de inculpat şi tot în aceeaşi zi are loc şi 
prima tranzacŃie. 

Aceeaşi stare de fapt se regăseşte şi in cazul inculpatului J.H.J., neexistând date la dosar, 
care să indice implicarea sa în activităŃi de trafic de droguri, anterior contactării de către amicul său 
F.I., in fapt colaboratorul cu nume de cod „ K.”. Audiat în calitate de martor, acesta a arătat că, l-a 
abordat pe inculpat la sugestia numitului R. ( investigatorul sub acoperire cu nume de cod „B.” ), 
pentru a-i face legătura cu inculpatul S.N., despre care „R.” ştia că mai vânduse droguri. Primele 
indicii cu privire la acest inculpat apar şi se consemnează abia la data de 18 septembrie 2006, în 
sensul că ar fi persoana, pe nume „I.” care îl ajută pe S.N. în activitatea de distribuire a drogurilor, 
deci ulterior primei tranzacŃii din 1 septembrie 2006 şi, apoi la 17 octombrie 2006, în chiar ziua 
celei de a doua tranzacŃii, în sensul existenŃei unei înŃelegeri între acesta şi ceilalŃi doi inculpaŃi de a 
distribui droguri pe raza unor localităŃi din judeŃul Cluj, dar şi din alte judeŃe. 

Rezultă deci, din probele de la dosar, că cei doi inculpaŃi au acŃionat, îndemnaŃi fiind de 
investigatorul sub acoperire şi colaboratorul acestuia, neexistând o rezoluŃie infracŃională proprie, în 
privinŃa lor. 

Se ştie că, pentru ca o faptă să constituie infracŃiune, este necesar ca ea să fie comisă cu 
vinovăŃie, in cazul infracŃiunii de faŃă, cu intenŃie. De asemenea, atitudinea psihică a făptuitorului, 
este determinată de factorul volitiv (voinŃa) şi factorul intelectiv. Pentru a exista vinovăŃia, nu este 
suficient să existe voinŃa de a săvârşi fapta, ci este necesar şi ca această voinŃă să fie liber 
determinată, lipsită de orice constrângeri din afară. Constrângerea se va înŃelege nu neapărat în 
sensul obişnuit al cuvântului, de obligare, de forŃare fizică sau morală, ci în sensul legii penale, aşa 
cum este prevăzut în art.68 alin.1 C.pen. – este oprit a se întrebuinŃa îndemnuri, în scopul obŃinerii 
de probe. Ori, în cauză, tocmai acest tip de intervenŃie, din afară, s-a folosit –„îndemnul” celor doi 
inculpaŃi de a lua legătura cu M.R.L., pentru procurarea de droguri şi, deci pentru obŃinerea de 
probe care să-i incrimineze. 

Este o falsă problemă, cea invocată în motivele de apel, în sensul că s-au încălcat de către 
instanŃă principiile de interpretare şi valorificare a probelor legal administrate, prev. de art. 63-68 
C.pr.pen., respectiv că acelaşi material probator a fost apreciat concludent pentru condamnarea 
inculpatului M.R.L. R.L., dar insuficient şi nelegal administrat cu privire la ceilalŃi doi inculpaŃi. 

 InstanŃa nu a statuat că sunt invalidate anumite mijloace de probă (procese-verbale ce 
constată elemente probatorii) şi că nu pot fi folosite în procesul penal, nu pot fi avute în vedere la 
soluŃionarea cauzei, ci doar că, participarea inculpaŃilor S.N. şi J.H.J. la efectuarea celor două 
tranzacŃii trebuie apreciată prin raportare la dispoziŃiile art. 68 C.pr.pen.  

Astfel, în privinŃa inculpatului M.R.L., nu există la dosar date că, acesta ar fi fost provocat în 
vreun fel, determinat să comită fapta reŃinută în sarcina sa, ci el era angrenat deja dinainte în 
activităŃi cu droguri, şi a comis faptele deliberat, fără nici o determinare, influenŃă din afară, doar la 
simpla solicitare a inculpatului S.N., iar pentru aceasta s-au avut în vedere anumite mijloace de 
probă : declaraŃiile inculpatului însăşi - care recunoaşte că a deŃinut şi consumat canabis , că a oferit 
sau vândut şi altor persoane, spre consum, această substanŃă ( numiŃilor „G.”, „ H.”, prietenei sale 



C., învinuitei C.O., inculpatului S.N.); declaraŃiile inculpatului S.N. ; declaraŃiile învinuitei C.O.; 
procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice; procesul-verbal de prindere în flagrant. 

În privinŃa inculpaŃilor S.N. şi J.H.J., au fost avute în vedere alte mijloace de probă, care 
dovedesc îndemnul celor doi inculpaŃi, de a procura droguri - procesul-verbal din 1 septembrie 
2007, cu referire la inculpatul S.N., care i-a predat colaboratorului „K.” prima cantitate de droguri; 
declaraŃiile inculpaŃilor, ale colaboratorului „K.” – martorul F.I.; procesele-verbale de redare a 
convorbirilor telefonice ale inculpatului S.N. cu colaboratorul . 

Nu se contestă în nici un caz, legalitatea mijloacelor de investigare specială folosite–
investigatorul sub acoperire si colaboratorul acestuia, în cauză acestea fiind folosite în baza şi în 
condiŃiile legii, conform dispoziŃiilor art. 21-22 din Legea nr.143/2000, respectiv cu autorizarea 
procurorului şi, pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor şi obŃinerea mijloacelor de 
probă. 

Nimic nu opreşte organele de urmărire penală să se sprijine şi pe asemenea surse probatorii, 
însă folosirea şi ulterior, valorificarea lor de către instanŃă pentru a justifica o condamnare, trebuie 
să fie circumscrise garanŃiilor prevăzute de lege. 

Legea specială, nu indică şi modalitatea în care se pot obŃine mijloacele de probă de către 
persoanele autorizate, limitele în care ele pot acŃiona în acest scop, dar aceste omisiuni sunt 
acoperite de dispoziŃiile Codului de procedură penală în materia probelor, mai exact, dispoziŃiile. 
art. 68 C.pr.pen. 

 Potrivit art. 68 alin.2 C.pr.pen. este oprit a determina o persoană să săvârşească sau să 
continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obŃinerii unei probe, iar potrivit alin.1 din acelaşi 
articol, este oprit a se întrebuinŃa, printre alte mijloace – îndemnurile – în scopul de a se obŃine 
probe. 

Ori, în lumina acestor dispoziŃii, precum şi a ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului, nu 
se poate accepta ca persoanele autorizate, să depăşească limitele activităŃii cu care au fost investiŃi, 
manifestând iniŃiativă şi determinând săvârşirea faptelor. Atâta vreme cât, în cauză, nu s-a dovedit 
că fără intervenŃia investigatorului acoperit şi a colaboratorului acestuia, infracŃiunea tot s-ar fi 
săvârşit de către cei doi inculpaŃi care, nu au fost găsiŃi şi cu alte cantităŃi de stupefiante asupra lor, 
decât cea solicitată de aşa-zişii cumpărători (inculpatul S.N.), nu au antecedente penale care să 
justifice că ar mai fi fost cercetaŃi sau condamnaŃi pentru acest gen de infracŃiuni, iar învinuirea se 
sprijină doar pe constatările agenŃilor autorizaŃi - nu se poate pronunŃa o condamnare faŃă de aceştia, 
fără a se încălca dreptul lor la un proces echitabil. 

În acest sens, este şi practica CurŃii Europene a Drepturilor Omului ( hotărârea din 9 iunie 
1998, Teixeira de Castro c. Portugaliei ), în care s-a considerat că activitatea poliŃiştilor a depăşit pe 
aceea a unui agent infiltrant, deoarece ei au provocat infracŃiunile, nefiind dovedit că, fără 
intervenŃia lor, infracŃiunea tot s-ar fi săvârşit, astfel că, folosirea lor în procedura penală a privat pe 
reclamant de un proces echitabil, fiind încălcate dispoziŃiile art.6 din ConvenŃie. 

FaŃă de considerentele, mai sus expuse, Curtea constată legală şi temeinică soluŃia primei 
instanŃe, de achitare inculpaŃilor S.N. şi J.H.J. (Judecător Ana Covrig) 

 

Tâlhărie. Coautorat. Realizarea atât a laturii obiective cât şi a laturii subiective. Realizarea de 
către autor doar a actelor de violenŃă 

În ceea ce priveşte coautoratul în cazul infracŃiunii de tâlhărie , acesta există şi atunci când 
unii dintre participanŃi au contribuit direct numai la realizarea actelor de violenŃă , iar alŃii numai 
la sustragerea bunurilor, deoarece atât folosirea violenŃei cât şi sustragerea bunurilor, fiind 
incluse în conŃinutul tâlhăriei, prin săvârşirea oricăreia dintre aceste activităŃi se realizează în 
parte latura obiectivă a infracŃiunii. 



SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 46/A din 20 martie 2007 
Prin sentinŃa penală nr.540 din 15 noiembrie 2006, pronunŃată de Tribunalul Maramureş s-a 

respins cererea formulată prin avocatul desemnat din oficiu de inculpatul G.V.M. privind 
schimbarea încadrării juridice a faptei din infracŃiunea de tâlhărie prev. şi ped. de art. 211 alin. 2 lit. 
b, c şi alin. 21 lit. a din C.pen. în infracŃiunea de lovire prev. şi ped. de art. 180 alin. 2 din C.pen. 

Au fost condamnaŃi inculpaŃii: 
I.D.A., pentru săvârşirea infracŃiunii de tâlhărie prev. şi ped. de art. 211 alin. 2 lit. b. c şi 

alin. 21 lit. a din C.pen. la 7 ani închisoare. 
S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a 

- c din C.pen., în condiŃiile prevăzute de art. 71 din C.pen. 
În baza art. 350 din C.pr.pen. s-a menŃinut starea de arest a inculpatului iar în baza art. 88 

din C.pen. s-a dedus din durata pedepsei aplicate acestuia perioada reŃinerii şi arestării preventive 
din 28.06.2006 la zi. 

G.V.M., pentru săvârşirea infracŃiunii de tâlhărie prev. şi ped. de art. 211 alin. 2 lit. b şi c şi 
alin. 21 lit. a din C.pen. la 7 ani închisoare. 

S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a 
- c din C.pen., în condiŃiile prevăzute în art. 71 din C.pen. 

În baza art. 88 din C.pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului reŃinerea preventivă 
pe timp de 24 ore începând cu data de 28.06.2006. 

S-a constatat că prejudiciul cauzat părŃii vătămate L.D., în sumă de 150 euro a fost 
recuperat. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, instanŃa a reŃinut următoarele: 
 În seara de 27 iunie 2006 inculpaŃii I.D.A. şi G.V.M., care se cunosc de mai mult timp, au 

consumat bere la chioşcul din faŃa Fabricii "Părplast" din Sighetu MarmaŃiei Împreună cu martorul 
Ş.G., ulterior alăturându-se acestui grup şi martorul I.D., tatăl inculpatului I.D.A.. 

La un moment dat a sosit la chioşc partea vătămată L.D., care era sub influenŃa băuturilor 
alcoolice şi, deşi nu cunoştea pe nimeni din grup, s-a oferit să le plătească de băut. După ce partea 
vătămată a plătit două sau trei rânduri de bere, vânzătoarea de la chioşc a refuzat să-i mai servească, 
motiv pentru care la iniŃiativa părŃii vătămate s-au deplasat În StaŃia de benzină "Lukoil" unde 
partea vătămată a cumpărat bere de la magazinul alimentar din incinta staŃiei. Apoi şi-au continuat 
drumul spre un alt bar dar întrucât barul era închis s-au dus în parcul "Grădina Morii" şi s-au oprit 
în apropierea unei bănci unde au continuat să consume bere din sticlele ce le aveau asupra lor. 

Pe traseu, martorul I.D. a încercat de mai multe ori să-l determine pe fiul său inculpatul 
I.D.A. să plece împreună acasă dar acesta a refuzat. Astfel, înainte ca inculpaŃii, partea vătămată şi 
martorul Ş.G. să ajungă în parcul" Grădina Morii ", martorul I.D. s-a despărŃit de grup şi în drum 
spre casă s-a oprit la PoliŃia Sighetu MarmaŃiei şi a sesizat faptul că un grup de tineri, printre care şi 
fiul său intenŃionează să-l tâlhărească pe partea vătămată, aspect consemnat în raportul nr. 
24360/28.06.2006 al PoliŃiei Municipiului Sighetu MarmaŃiei. 

In timp ce cei rămaşi în grup consumau băuturi alcoolice în parc, inculpatul I.D.A. i-a 
aplicat părŃii vătămate L.D. mai multe lovituri cu pumnii în faŃă în urma cărora partea vătămată s-a 
prăbuşit la pământ, după care i-a scos portmoneul dintr-un buzunar de la pantaloni, l-a golit de bani 
şi l-a aruncat spre banca pe care era aşezat martorul Ş.G., toate acestea fiind văzute atât de către 
martorul Ş.G. cât şi de către inculpatul G.V.M.. 

Partea vătămată a încercat să se ridice de la pământ dar în acel moment a fost lovită cu 
piciorul în piept de către inculpatul G.V.M.. Partea vătămată a căzut din nou şi atunci inculpatul 
I.D.A. i-a smuls de la gât lănŃişorul de aur. 

În tot acest timp martorul Ş.G. a rămas aşezat pe bancă şi nu s-a implicat în nici un fel în 
desfăşurarea incidentului, care a fost întrerupt de apariŃia unei patrule auto a poliŃiei ce s-a deplasat 
la faŃa locului pentru a verifica sesizarea martorului I.D.. 



Sesizând apariŃia patrulei, inculpaŃii I.D.A. şi G.V.M. au fugit, primul fiind găsit ulterior 
acasă, al doilea fiind depistat pe o stradă din apropierea parcului. În parc au rămas numai partea 
vătămată şi martorul Ş.G.iar cu ocazia cercetării locului faptei a fost găsit şi portmoneul părŃii 
vătămate în care se afla doar paşaportul. Partea vătămată a susŃinut că în portmoneu a avut suma de 
6 milioane lei şi 75 de euro, bani care i-au fost sustraşi prin violenŃă de către inculpaŃi. În urma 
loviturilor primite, părŃii vătămate i s-au cauzat leziuni ce au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de 
îngrijiri medicale. În cursul urmăririi penale familia inculpatului I.D.A. a achitat părŃii vătămate 
despăgubirile pretinse în sumă de 150 euro. InculpaŃii nu au recunoscut săvârşirea infracŃiunii de 
tâlhărie susŃinând că doar s-au bătut cu partea vătămată L.D. care a avut un comportament 
provocator. Existenta infracŃiunii rezultă însă din declaraŃiile date de partea vătămată şi martorul 
Ş.G. în cursul urmăririi penale precum şi din declaraŃiile date atât în cursul urmăririi penale cât şi în 
faŃa instanŃei de către martorul I.D., tatăl inculpatului I.D.A., acestea coroborându-se cu fapte şi 
împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. 

În faŃa instanŃei partea vătămată L.D. şi martorul Ş.G. au revenit în mod nejustificat asupra 
declaraŃiilor date în cursul urmăririi penale, motiv pentru care declaraŃiile date de către aceştia în 
faŃa instanŃei au fost înlăturate. 

 Astfel, în cursul cercetării judecătoreşti partea vătămată a susŃinut că ceea ce a declarat în 
faza de urmărire penală nu corespunde adevărului întrucât atunci când a dat declaraŃiile respective 
era sub influenŃa alcoolului. În ceea ce priveşte lănŃişorul de la gât, partea vătămată a susŃinut că în 
realitate nu i-a fost sustras, că în timpul incidentului i-a căzut în bluză şi l-a găsit peste 4-5 zile, 
după ce a ajuns în Italia, unde lucrează. Despre portmoneu a declarat că nu ştie să-i fi fost sustras, ci 
doar că a fost găsit ulterior la locul incidentului, fără banii despre care ştia că-i mai avea. 

O atitudine similară a adoptat în faŃa instanŃei şi martorul Ş.G., care a declarat că nu-şi mai 
aminteşte nimic şi că atunci când a dat declaraŃiile la "PoliŃie" era încă sub influenŃa alcoolului. 

Ultimele declaraŃii ale părŃii vătămate sunt lipsite de credibilitate întrucât în declaraŃiile date 
în cursul urmăririi penale atât partea vătămată cât şi martorul Ş.G. au descris cu exactitate, la fel, 
modul de comitere a infracŃiunii, martorul Ş.G., care este un apropiat al inculpatului G.V.M., 
neavând nici un motiv să fie părtinitor cu partea vătămată. 

Mai mult, declaraŃiile părŃii vătămate nu sunt veridice, fiind evident că acesta nu-şi putea 
găsi lănŃişorul în bluză după 4-5 zile de la data incidentului, ceea ce rezultă şi din împrejurarea că 
străduindu-se să fie convingător partea vătămată a ajuns să afirme că în toată această perioadă nu s-
a dezbrăcat. 

Faptul că partea vătămată L.D. şi martorul Ş.G. au revenit nejustificat asupra declaraŃiilor lor 
rezultă şi din declaraŃia dată în faŃa instanŃei de către martorul I.D., tatăl inculpatului I.D.A., care a 
confirmat faptul că în ziua următoare fiind chemat la poliŃie împreună cu partea vătămată pentru a 
se împăca sub aspectul laturii civile a cauzei, acesta i-a spus că a fost lovit de ambii inculpaŃi şi că 
lănŃişorul şi banii i-au fost luaŃi de inculpatul I.D.A.. 

De asemenea, martorul I.D. a mai declarat că a discutat ulterior şi cu martorul Ş.G. care i-a 
confirmat că părŃii vătămate i-au fost sustrase bunurile menŃionate. 

În privinŃa inculpatului G.V.M. s-a mai reŃinut că din materialitatea faptelor rezultă că acesta 
a acŃionat ştiind că acŃiunea sa se alătură acŃiunii exercitate de inculpatul I.D.A., astfel că, în cauză 
sunt întrunite toate condiŃiile coautoratului. 

În consecinŃă, instanŃa, constatând că fapta există, că ea constituie infracŃiunea de tâlhărie 
calificată şi că a fost săvârşită de inculpaŃi cu vinovăŃie, a dispus condamnarea acestora la câte 7 ani 
închisoare şi, în condiŃiile prevăzute de art. 71 din C.pen., a aplicat acestora pedeapsa accesorie a 
interzicerii drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a - c din C.pen. 

La individualizarea pedepsei s-au avut în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 din 
C.pen. şi s-a Ńinut seama de gradul concret de pericol social al faptei, de împrejurările comiterii ei, 
de persoana făptuitorilor şi de comportarea acestora înainte şi în timpul procesului. 



În baza art. 350 din C.pr.pen. s-a menŃinut starea de arest preventiv a inculpatului I.D.A. iar 
în baza art. 88 din C.pen. s-a dedus din durata pedepsei aplicate acestuia perioada reŃinerii şi 
arestării preventive din 28.06.2006 la zi. în baza aceluiaşi ultim temei legal s-a dedus din pedeapsa 
aplicată inculpatului G.V.M. reŃinerea preventivă pe timp de 24 ore începând cu data de 28.06.2006. 

Sub aspectul laturii civile a cauzei s-a constatat că prejudiciul cauzat părŃii vătămate L.D. a 
fost recuperat. 

Împotriva acestei sentinŃe au declarat apel ambii inculpaŃi solicitând desfiinŃarea acesteia ca 
nelegală şi netemeinică. 

 Analizând sentinŃa atacată pe baza probelor dosarului,prin prisma motivelor de apel 
invocate precum şi din oficiu,Curtea reŃine următoarele: 

În ceea ce priveşte apelul inculpatului G.V.,acesta urmează a fi respins ca tardiv, conform 
prevederilor art.379 pct.1 lit.a C.pr.pen. Astfel, inculpatul a fost prezent la dezbateri în faŃa instanŃei 
la termenul din 31 octombrie 2006. La acel termen s-a amânat pronunŃarea pentru data de 
7.11.2006, iar apoi pentru data de 15.11.2006. Prin urmare, îi sunt aplicabile prevederile art.363 
alin.3 C.pr.pen., care arată că termenul de apel de 10 zile curge de la pronunŃare pentru partea care a 
fost prezentă la dezbateri. Întrucât inculpatul a introdus apel abia la data 13.12.2006 este evident că 
acesta a fost tardiv introdus. 

În ceea ce priveşte apelul inculpatului I.D., acesta va fi respins ca nefondat pentru 
considerentele ce se vor arăta în cele ce urmează: 

Raportat la solicitarea apărătorului inculpatului de a se dispune restituirea cauzei la procuror 
în vederea completării urmăririi penale, aceasta nu poate fi primită raportat la împrejurarea că prin 
Legea nr.356/2006 de modificare a C.pr.pen., art.333 care privea restituirea cauzei la procuror 
pentru completarea urmăririi penale, a fost abrogat. În actuala reglementare este posibilă doar 
restituirea pentru refacerea urmăririi penale conform art.332 C.pr.pen. când cercetarea s-a efectuat 
de un alt organ decât cel competent, însă doar când s-a constatat acest aspect înainte de începerea 
dezbaterilor. 

În ceea ce priveşte motivul de apel constând în desfiinŃarea sentinŃei ca nelegală întrucât este 
lovită de nulitate absolută, pentru cele trei motive enumerate de apărătorul inculpatului, Curtea de 
asemenea îl va respinge având în vedere următoarele: 

La data de 28 iunie 2006, după sesizarea PoliŃiei Sighetu MarmaŃiei cu privire la cele 
întâmplate,într-adevăr inculpatul a dat primele declaraŃii fără a fi asistat de către un apărător, fiind 
reŃinut la ora 6,oo, însă în aceeaşi zi a dat declaraŃia la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş 
fiind asistat de către apărător, odată cu punerea în mişcare a acŃiunii penale, în aceeaşi zi fiind de 
altfel şi arestat de către judecător (a se vedea mandatul de arestare preventivă nr.41/28 iunie 2006 
emis de Tribunalul Maramureş), cu respectarea tuturor garanŃiilor procesuale. În aceste condiŃii, 
Curtea apreciază că această neregularitate nu poate afecta întregul proces penal desfăşurat până în 
acest moment, singura sancŃiune posibilă fiind doar anularea primelor declaraŃii date de inculpatul I. 
fără a fi asistat de un apărător, aspect ce nu poate duce la desfiinŃarea sentinŃei ca fiind lovită de 
nulitate absolută.  

În ceea ce priveşte încălcarea prev. art.228 al.3 şi 6 C.pr.pen. invocată de asemenea în 
motivele de apel, în sensul că rezoluŃia de începere a urmăririi penale emisă de organul de cercetare 
penală este supusă confirmării motivate a procurorului ce exercită supravegherea activităŃii de 
cercetare penală, rezoluŃie ce trebuia comunicată inculpatului, aceasta nu constituie un caz de 
nulitate absolută prev. de art.197 al.2 C.pr.pen. astfel că, fiind o nulitate relativă, trebuia invocată 
cel mai târziu la primul termen de judecată cu procedura completă în faŃa primei instanŃe.  

În ceea ce priveşte cel de-al treilea motiv de nulitate absolută invocat de apărătorul 
inculpatului, în sensul că rechizitoriul trebuia confirmat de către procurorul ierarhic superior sau de 
către primul procuror, de asemenea urmează a fi respins având în vedere modificările aduse Codului 
de procedură penală, fiind abrogate aceste dispoziŃii (a se vedea art.209 al.5,6 C.pr.pen. în actuala 
reglementare).  



Trecând la soluŃionarea fondului cauzei Curtea constată că instanŃa în urma probatoriului 
administrat în cauză a stabilit o stare de fapt corectă, corespunzătoare adevărului, din care a reieşit 
vinovăŃia inculpatului I.D. în săvârşirea infracŃiunii de tâlhărie prev. de art.211 al.2 lit.b,c şi al.2/1 
lit.a C.pen., încadrarea juridică dată faptei de către instanŃă fiind de asemenea cea corectă.  

Astfel, chiar dacă nu s-a dovedit împrejurarea că a existat o înŃelegere anterioară din partea 
inculpaŃilor în sensul agresării părŃii vătămate în vederea sustragerii de bunuri, infracŃiunea a fost 
comisă prin aceea că inculpatul I. l-a lovit pe partea vătămată, iar după ce acesta s-a prăbuşit la 
pământ i-a sustras portmoneul dintr-un buzunar de la pantaloni, l-a golit de bani şi l-a aruncat spre 
banca pe care stătea martorul Ş., toate acestea fiind văzute de inculpatul G. Când partea vătămată a 
încercat să se ridice a fost lovită cu piciorul în piept de către inculpatul G.V. Ori, practica judiciară 
a statuat că în ceea ce priveşte coautoratul în cazul infracŃiunii de tâlhărie , acesta există şi atunci 
când unii dintre participanŃi au contribuit direct numai la realizarea actelor de violenŃă , iar alŃii 
numai la sustragerea bunurilor, deoarece atât folosirea violenŃei cât şi sustragerea bunurilor, fiind 
incluse în conŃinutul tâlhăriei, prin săvârşirea oricăreia dintre aceste activităŃi se realizează în parte 
latura obiectivă a infracŃiunii. 

În acest context, se constată că în mod corect au fost înlăturate de către prima instanŃă 
declaraŃiile părŃii vătămate şi ale martorului Ş. date în faŃa instanŃei , acestea necoroborându-se cu 
restul probelor dosarului, respectiv cu declaraŃiile martorului I.D., tatăl inculpatului I.D., cu 
procesul verbal de sesizare, precum şi cu declaraŃiile date de aceştia în faza urmăririi penale, nefiind 
justificate aceste reveniri. 

De asemenea, la individualizarea pedepsei aplicate inculpatului instanŃa a avut în vedere 
gradul de pericol social al infracŃiunii, cât şi persoana inculpatului, pedeapsa fiind judicios 
individualizată, neimpunându-se modificarea acesteia. 

FaŃă de aceste considerente, Curtea în baza art.379 pct.1 lit.b C.pr.pen. va respinge ca 
nefondat apelul inculpatului, va menŃine starea de arest a inculpatului I.D. şi va deduce din 
pedeapsă durata arestării preventive , începând cu data de 28.06.2006 şi până la zi. (Judecător 
Viorel-Virgil Andreieş) 

 

Tâlhărie. Furt. Deosebiri  

În cazul furtului, latura subiectivă constă în aceea că făptuitorul îşi dă seama că ia bunul 
din posesia sau detenŃia altuia fără a avea consimŃământul acestuia şi vrea să săvârşească fapta, în 
cazul tâlhăriei, făptuitorul îşi dă seama şi vrea să săvârşească furtul prin violenŃă sau ameninŃare 
ori prin punerea victimei în stare de inconştienŃă sau în imposibilitate de a se apăra, ori prevede şi 
vrea să folosească unul din aceste mijloace pentru păstrarea bunului furat , ştergerea urmelor 
infracŃiunii ori pentru a–şi asigura scăparea. Astfel, latura subiectivă a tâlhăriei include, în afara 
scopului specific furtului-însuşirea pe nedrept a bunului –şi scopul folosirii violenŃei, ameninŃării 
etc. pentru săvârşirea furtului ori pentru păstrarea bunului furat, ştergerea urmelor infracŃiunii sau 
asigurarea scăpării făptuitorului. Acest scop trebuie să existe în momentul când făptuitorul 
foloseşte violenŃa,ameninŃarea. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 145/A din 29 mai 2007 
Prin sentinŃa penală nr.207 din 12 aprilie 2007, pronunŃată de Tribunalul Cluj, a fost 

condamnat inculpatul D.M.R. zis "D.", în baza art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.e,g C.p., cu aplic. 
art.74,76 lit.c C.p., pentru săvârşirea infracŃiunii de furt calificat, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni 
închisoare, prin schimbarea încadrării juridice din infracŃiunea de tâlhărie, prev. şi ped. de art. 211 
alin.1, alin.2 lit.b,c C.pen.  

În baza art.81 C.pen. s-a suspendat condiŃionat executarea pedepsei pe durata termenului de 
încercare de 3 ani şi 6 luni prev. de art.82 C.pen. 



În baza art.359 C.proc.pen. s-a atras atenŃia inculpatului asupra cazurilor de revocare a 
suspendării prev. de art.83 C.pen. 

În baza art.88 C.pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul reŃinerii de 24 h din data de 
6.06.2006 până la 7.06.2006. 

S-a constatat recuperat integral prejudiciul cauzat părŃii vătămate T.G. , în baza art.191 
C.proc.pen. a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în sumă de 
500 lei. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, tribunalul a reŃinut următoarele: 
Prin rechizitoriul 398/P/2006 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, a fost 

trimis în judecată inculpatul D.M.R. zis "D.", pentru săvârşirea infracŃiunii de tâlhărie, prev. de art. 
211 al 1,2 lit.b şi c C.p., reŃinându-se în fapt că, la data de 9.10.2005, în jurul orelor 3,00, a sustras 
din autoturismul părŃii vătămate T.G., radiocasetofonul auto, trusa medicală şi o sticlă cu bere, 
bunuri în valoare totală de 350 lei, iar după urmărirea şi ajungerea sa de către partea vătămată, 
pentru a-şi asigura scăparea, i-a aplicat acesteia mai multe lovituri cu pumnii. 

Inculpatul a recunoscut parŃial fapta, respectiv sustragerea bunurilor, mai puŃin faptul că ar fi 
agresat-o fizic pe partea vătămată. 

Din probele administrate în cauză, instanŃa a reŃinut următoarele: 
În seara zilei de 8.10.2005, partea vătămată T.G., însoŃită de prietena sa - martora C.M.M. -, 

s-au deplasat la discoteca organizată în loc. Someşu-Rece, unde au fost prezenŃi şi martorii M.R.M. 
şi M.S.C. În jurul orelor 2,30, partea vătămată şi prietena sa s-au reîntors la domiciliul acesteia din 
urmă, situat în com. Gilău. Partea vătămată şi-a parcat autoturismul -proprietate personală cu care s-
au deplasat cei doi, în stradă, în faŃa casei martorei, fără a verifica dacă a asigurat închiderea uşilor 
cu cheia. 

Conform celor declarate de partea vătămată, la un moment dat a auzit câinele lătrând, a ieşit 
din casă, văzându-l pe martorul M.S.M. stând la pândă la o distanŃă de aprox. 5 m de autoturism, în 
sensul că urmărea să nu iasă cineva din casă. Ieşind în stradă, l-a văzut pe inculpat în interiorul 
maşinii, iar pe martorul M.S.C. în partea laterală a acesteia. Strigând la ei, cei trei au luat-o la fugă. 
Partea vătămată nu a văzut la nici unul din ei să fi Ńinut vreun obiect în mână. 

Verificând interiorul maşinii, a observat că îi lipsesc radiocasetofonul, trusa medicală şi o 
doză cu bere. Împreună cu prietena sa, au plecat cu autoturismul în urmărirea susnumiŃilor. 

Partea vătămată i-a ajuns din urmă pe un teren viran, l-a prins pe inculpat cărui a, cu ajutorul 
unui baston de cauciuc i-a aplicat mai multe lovituri. Martorii M. şi M. au sărit de pe un gard pe 
partea vătămată, începând să-i aplice lovituri, dar pentru că prietena sa a strigat, cei doi au luat-o la 
fugă. Partea vătămată a declarat că inculpatul nu a lovit-o, acesta fiind pus în maşină de ea, cu 
scopul de a-l duce la poliŃie. După câŃiva metri parcurşi, inculpatul a reuşit să sară din autoturism şi 
a fugit. 

Când partea vătămată i-a ajuns din urmă pe acel teren viran, cei trei nu aveau bunuri asupra 
lor; cu acea ocazie, nu l-a întrebat pe inculpat de soarta bunurilor şi nu le-a căutat; a doua zi, le-a 
găsit aruncate pe terenul viran. 

Inculpatul, audiat în cauză, a declarat că, întorcându-se de la discotecă împreună cu martorii 
M.S.C., M.S.M. şi G.G., a observat maşina părŃii vătămate parcată în stradă; s-a despărŃit de cei trei, 
mergând la autoturism, găsind uşa şoferului închisă dar neasigurată cu cheie; din interior a sustras 
radio-casetofonul şi trusa medicală, după care a plecat ajungându-i din urmă pe ceilalŃi băieŃi; 
bunurile sustrase le-a aruncat într-o grădină, astfel că, la momentul când s-a reîntâlnit cu ceilalŃi 
băieŃi, nu mai avea bunurile asupra sa. La scurt timp, în spatele lor a apărut partea vătămată; a 
coborât din maşină Ńinând un baston în mână cu care l-a lovit pe martorul M.S.C., apoi pe inculpat, 
după care l-a pus în maşină, spunându-i că îl va duce la poliŃie. De teamă, a sărit din maşină şi a 
fugit. 



Partea vătămată T.G. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1460 lei, din care suma 
de 360 lei reprezintă contravaloarea casetofonului, suma de 100 lei contravaloarea trusei medicale, 
iar suma de 1000 lei cu titlu de daune morale. 

Inculpatul a despăgubit-o pe partea vătămată cu suma de 500 lei pentru prejudiciul cauzat, 
astfel că aceasta nu s-a mai constituit parte civilă în cauză. 

DeclaraŃia inculpatului s-a coroborat cu cele ale martorilor M.S.C., M.S.M., G.G. care au 
confirmat faptul că inculpatul nu avea asupra sa bunuri şi nu a lovit-o pe partea vătămată când 
aceasta i-a ajuns din urmă; martorii G. şi M. l-au văzut pe inculpat intrând în maşina părŃii 
vătămate, neştiind ce vrea să facă, martorul M. fiind singurul care l-a văzut când a ieşit din maşină 
Ńinând ceva în mână, bănuind că inculpatul a sustras ceva din interior, dar nu ştie ce a făcut cu 
bunurile, pentru că nu a văzut 

Din declaraŃia martorei C.M.M., reiese că aceasta nu ştie ce s-a întâmplat pe terenul viran, 
deoarece a rămas în maşină. La întoarcere, partea vătămată era însoŃită de inculpat pe care l-a 
obligat să intre în autoturism, urmând a-l duce la poliŃie. Cu toate că se aflau în mers, inculpatul a 
sărit din maşină şi a fugit 

În faza de urmărire penală, martorii M.S.M. şi M.S.C. au fost cercetaŃi în calitate de 
învinuiŃi, fiecare pentru comiterea infracŃiunii de tâlhărie, prev. de art. 211 alin.l, alin.2 lit.b,c şi 
alin.2/l lit.a C.p.; prin ordonanŃă s-a dispus schimbarea încadrării juridice faŃă de fiecare, din 
infracŃiunea de mai sus, în cea de lovire sau alte violenŃe, prev. de art. 180 alin.1 C.p.; s-a dispus 
disjungerea cauzei faŃă de sus-numiŃii şi trimiterea plângerii părŃii vătămate spre competentă 
soluŃionare, la Judecătoria Cluj-Napoca, sub aspectul comiterii infracŃiunii de lovire sau alte 
violenŃe, prev. de art. 180 alin.1 C.pen. Martorii au declarat că instanŃa de judecată a dispus 
încetarea procesului penal, prin împăcarea părŃilor. 

Starea de fapt s-a probat cu : proces-verbal de consemnare a plângerii; proces-verbal de 
cercetare la faŃa locului; proces-verbal de constatare; declaraŃiile părŃii vătămate; declaraŃiile 
inculpatului; declaraŃiile martorilor; proces-verbal de confruntare; raport de expertiză poligraf; 
dovadă de predare-primire bunuri. 

La termenul din 29.03.2007, inculpatul-prin avocat ales, a solicitat schimbarea încadrării 
juridice din infracŃiunea de tâlhărie, prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.b,c C.pen., nefiind întrunite 
elementele constitutive ale acesteia, lipsind latura obiectivă, în infracŃiunea de furt calificat, prev. de 
art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit. e, g C.pen., cerere pusă în discuŃia părŃilor, instanŃa urmând a se 
pronunŃa prin hotărâre. 

În drept s-a reŃinut că fapta inculpatului D.M.R. care, în noaptea de 8/9.10.2005, în jurul 
orelor 3,00- 4,00, a sustras în scopul însuşirii pe nedrept, un radiocasetofon, o trusă medicală şi o 
doză cu bere din autoturismul proprietatea personală a părŃii vătămate T.G., parcat în loc public, 
întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 
lit.e,g C.p., instanŃa, în baza art. 334 C.p.p., urmând a schimba încadrarea juridică din infracŃiunea 
de tâlhărie, prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit. b,c C.p., nefiind întrunite elementele constitutive ale 
acesteia, lipsind atât latura obiectivă, cât şi cea subiectivă. 

Astfel, în componenŃa laturii obiective a infracŃiunii de tâlhărie intră două activităŃi strâns 
legate între ele, una principală-furtul şi una secundară-folosirea de violenŃe sau ameninŃări sau 
punerea victimei în stare de inconştienŃă sau neputinŃă de a se apăra. ViolenŃa trebuie să fie efectivă 
şi să aibă aptitudinea de a înfrânge rezistenŃa victimei. Intre cele două activităŃi, trebuie să existe o 
legătură de la mijloc-scop; totodată, această legătură există şi fapta constituie tâlhărie, dacă violenŃa, 
ameninŃarea, etc. a fost întrebuinŃată de făptuitor cu puŃin înainte, în timpul sau imediat după 
săvârşirea furtului, nefiind cazul în speŃă, întrucât, din întreg probatoriul administrat în cauză, 
inclusiv din declaraŃia părŃii vătămate reiese faptul că inculpatul nu a ameninŃat-o, nu a lovit-o, 
dimpotrivă, aceasta a aplicat lovituri cu bastonul, atât inculpatului, cât şi martorului M.S.C. 

În privinŃa laturii subiective, infracŃiunea de tâlhărie se săvârşeşte cu intenŃie directă: 
făptuitorul îşi dă seama şi vrea să comită furtul prin violenŃă sau ameninŃare ori prin punerea 



victimei în stare de inconştienŃă sau neputinŃă de a se apăra, ori prevede şi vrea să folosească unul 
din aceste mijloace pentru păstrarea bunului furat, ştergerea urmelor infracŃiunii ori pentru a-şi 
asigura scăparea. 

Latura subiectivă include deci, înafara scopului specific furtului-însuşirea pe nedrept a 
bunului - şi scopul folosirii violenŃei, ameninŃării, etc., pentru săvârşirea furtului ori păstrarea 
bunului furat, ştergerea urmelor infracŃiunii sau asigurarea scăpării făptuitorului; în speŃă, cu toate 
că scopul însuşirii pe nedrept a bunului există, lipseşte celălalt scop care, de asemenea trebuie să 
existe în momentul folosirii violenŃei, etc. ori, inculpatul nu a uzat de nici unul din aceste mijloace, 
din probatoriul administrat nu reiese nici măcar faptul că ar fi avut o asemenea intenŃie. În lipsa 
violenŃei, etc., nu se realizează activitatea secundară a tâlhăriei. 

Mai mult, în momentul când inculpatul a fost prins de partea vătămată, nu mai avea nici 
bunurile sustrase asupra sa, fiind deja abandonate. Faptul că a sărit din autoturism şi a fugit pentru a 
nu fi predat organelor de poliŃie, a fost făcută în scopul de a-şi asigura scăparea şi a nu fi tras la 
răspundere pentru furtul comis. 

 În consecinŃă s-a reŃinut că fapta inculpatului întruneşte doar elementele constitutive ale 
infracŃiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin.I, 209 alin.I lit.e,g C.p., fiind comisă în timpul 
nopŃii şi în loc public. 

Nu s-a reŃinut în sarcina acestuia şi agravanta prevăzută la lit.i al art. 209 alin.1 C.p., 
respectiv comiterea furtului prin efracŃie, escaladare sau folosirea fără drept a unei chei adevărate 
sau mincinoase, deoarece nu s-a făcut dovada că partea vătămată şi-ar fi asigurat închiderea uşilor 
autoturismului cu cheie; inclusiv aceasta a declarat că nu a verificat Închiderea uşilor, existând dubii 
În acest sens, care profită inculpatului. 

La individualizarea pedepsei ce a fost aplicată inculpatului, instanŃa a Ńinut seama de gradul 
de pericol social al faptei concretizat în modul de săvârşire, valoarea scăzută a prejudiciului cauzat 
integral recuperat de către inculpat, de atitudinea sinceră a acestuia pe parcursul procesului penal, 
faptul că nu posedă antecedente penale, aceste ultime argumente constituind circumstanŃe 
atenuante, conform art. 74 C.p. 

În consecinŃă, instanŃa, în baza art. 76 lit.c C.p., a coborât pedeapsa sub minimul special 
prevăzut de legea penală şi a aplicat inculpatului o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru 
săvârşirea infracŃiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.l lit.e,g C.p. 

Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate (Ńinând cont de 
persoana inculpatului în vârstă de doar 18 ani la data comiterii faptei, vârstă ce presupune 
imaturitate în gândire şi acŃiuni, de faptul că a recuperat integral prejudiciul cauzat părŃii vătămate, 
se află la prima confruntare cu legea penală) şi fiind îndeplinite condiŃiile prev. de art. 81 C.p., 
instanŃa a suspendat condiŃionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 
luni, prev. de art. 82 C.p. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj solicitând 
admiterea apelului, desfiinŃarea parŃială a laturii penale a sentinŃei penale nr.207/2007, rejudecarea 
cauzei şi pe cale de consecinŃă, condamnarea inculpatului pentru comiterea infracŃiunii de tâlhărie 
reŃinută în actul de sesizare şi aplicarea corespunzătoare a pedepselor accesorii prev. de art.71 alin.2 
rap.la art.64 lit.a şi b C.pen., cu aplic.art.71 alin.5 C.pen. 

Analizând sentinŃa atacată pe baza actelor şi lucrărilor dosarului,prin prisma motivelor de 
apel invocate precum şi din oficiu,Curtea reŃine următoarele:  

Prima instanŃă în urma analizării materialului probator administrat în cauză, a reŃinut o stare 
de fapt corectă, corespunzătoare adevărului. Pornind de aici Curtea apreciază că încadrarea juridică 
dată faptei de către instanŃă este cea corectă, fapta reŃinută în sarcina inculpatului întrunind 
elementele constitutive ale infracŃiunii de furt calificat şi nu ale tâlhăriei. 

Astfel, ceea ce deosebeşte cele două infracŃiuni este în primul rând latura subiectivă a 
acestora. Dacă în cazul furtului, latura subiectivă constă în aceea că făptuitorul îşi dă seama că ia 
bunul din posesia sau detenŃia altuia fără a avea consimŃământul acestuia şi vrea să săvârşească 



fapta, în cazul tâlhăriei, făptuitorul îşi dă seama şi vrea să săvârşească furtul prin violenŃă sau 
ameninŃare ori prin punerea victimei în stare de inconştienŃă sau în imposibilitate de a se apăra, ori 
prevede şi vrea să folosească unul din aceste mijloace pentru păstrarea bunului furat , ştergerea 
urmelor infracŃiunii ori pentru a–şi asigura scăparea. Astfel, latura subiectivă a tâlhăriei include, în 
afara scopului specific furtului-însuşirea pe nedrept a bunului –şi scopul folosirii violenŃei, 
ameninŃării etc. pentru săvârşirea furtului ori pentru păstrarea bunului furat, ştergerea urmelor 
infracŃiunii sau asigurarea scăpării făptuitorului. Acest scop trebuie să existe în momentul când 
făptuitorul foloseşte violenŃa,ameninŃarea. 

În această ordine de idei, Curtea apreciază că în speŃă, fapta inculpatului constituie 
infracŃiunea de furt calificat, întrucât violenŃa ca activitate secundară a tâlhăriei, nu a fost dovedită. 
Conform declaraŃiei părŃii vătămate T.G. când acesta i-a ajuns din urmă pe cei trei (inculpatul cu 
martorii M.R.M. şi M.S.M. ), l-a prins pe inculpat pe care a început să-l lovească cu un baston de 
cauciuc, moment în care cei doi martori au sărit pe el şi au început să-l lovească …însă inculpatul 
nu l-a lovit, iar partea vătămată l-a urcat în maşină pentru a-l duce la poliŃie, însă acesta a sărit din 
maşină după câŃiva metri şi a fugit. În momentul agresiunii, bunurile erau deja abandonate de către 
inculpat într-o grădină. Din nici una din declaraŃiile luate în faŃa instanŃei nu rezultă că inculpatul ar 
fi folosit violenŃa împotriva părŃii vătămate (a se vedea în acest sens chiar declaraŃia părŃii vătămate, 
precum şi declaraŃiile martorilor M.R.M., M.S.M., G.G. şi C.M.M. pe de altă parte violenŃele celor 
doi martori exercitate asupra părŃii vătămate nu au legătură cu furtul, ci pentru a-l scăpa pe inculpat 
de partea vătămată, nedovedindu-se în speŃă vreo înŃelegere prealabilă a celor trei în sensul 
sustragerii bunurilor din maşină.  

În ceea ce priveşte pedeapsa aplicată inculpatului, aceasta a fost în mod judicios 
individualizată de către instanŃă, având în vedere criteriile prev. de art.72 C.pen., iar modalitatea de 
executare a fost corect aleasă , apreciindu-se că reeducarea inculpatului va fi posibilă şi fără privare 
de libertate, raportat la lipsa antecedentelor penale.  

SoluŃia instanŃei de fond este criticabilă însă sub aspectul omisiunii de a face aplicarea 
pedepselor accesorii conform art.71 C.pen. care prevede că pedeapsa închisorii atrage de drept 
interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a şi b C.pen., precum şi a art.71 alin.5 C.pen. care prevede 
că pe durata suspendării condiŃionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea 
pedepselor accesorii. 

În consecinŃă, Curtea va admite apelul Parchetului doar raportat la cele două aspecte arătate 
mai sus, desfiinŃând sentinŃa atacată doar în acest sens. (Judecător Iuliana Moldovan) 

 

AcŃiunea civilă. Modul de rezolvare a acŃiunii civile exercitate în cadrul procesului penal în 
situaŃia în care există o hotărâre civilă ce se bucură de autoritate de lucru judecat şi care are 

impact direct în cauză 

Potrivit dispoziŃiilor art. 22 alin.(2) C.pr.pen., hotărârea definitivă a instanŃei civile prin 
care s-au menŃionat dispoziŃii ce au legătură cu cauza penală nu are autoritate de lucru judecat în 
faŃa instanŃei de judecată cu privire la aspecte ce Ńin de modul de rezolvare a laturii penale, însă 
instanŃa penală trebuie să ia în considerare cele dispuse, cu impact direct asupra modului de 
soluŃionare a acŃiunii civile. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 550/R din 24 septembrie 2007 
Prin sentinŃa civilă nr.370 din 8 martie 2007, Judecătoria Baia Mare a condamnat pe 

inculpaŃii: 
1. G.I. pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1,3 C.penal la 

pedeapsa de 2 ani închisoare. 



În temeiul art. 85 C.penal a anulat suspendarea condiŃionată a executării pedepsei de 2 ani 
închisoare aplicată prin SentinŃa penală nr. 1264/04.11.2003 a Judecătoriei Baia Mare, definitivă 
prin Decizia penală nr. 99/A/08.04.2004 a Tribunalului Maramureş şi a descontopit pedeapsa în 
componentele de 1 an şi 6 luni închisoare, 2 luni închisoare şi 2 ani închisoare ca urmare a anulării 
suspendării condiŃionate a executării acestei pedepse aplicată prin Decizia penală nr. 
229/A/09.05.2001 a Tribunalului Maramureş, definitivă prin Decizia penală nr. 495/09.08.2001 a 
CurŃii de Apel Cluj. 

În temeiul art. 36 al. 1, a t. 85 C.penal a contopit componentele de mai sus cu pedeapsa 
aplicată prin prezenta hotărâre, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 2 ani închisoare. 

Cu consecinŃele prev. de art. 71, 64 lit. a-c C.penal. 
2. J.I.(fosta G.) pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1,3 C.penal 

la pedeapsa de 1 an închisoare. 
În temeiul art. 81,82 C.penal a dispus suspendarea condiŃionată a executării pedepsei pe un 

termen de încercare de 3 ani şi a atras atenŃia inculpatei asupra disp. art. 83 C.penal. 
În baza art. 71 C.penal a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. 

de art. 64 lit. a-c C.penal şi a dispus pe durata suspendării condiŃionate a executării pedepsei 
închisorii, suspendarea pedepselor accesorii. 

În temeiul art. 14 c.pr.penală raportat la art. 998 şi 1003 C. civil a obligat inculpaŃii în 
solidar la despăgubiri civile către partea civilă M.G. în sumă de 35.960 Euro sau contravaloarea în 
lei la data executării a acestei sume, reprezentând daune materiale, din care 960 Euro - daune 
materiale globale, reprezentând chirie. 

A respins restul pretenŃiilor civile formulate în cauză de aceeaşi parte civilă. 
În baza art. 193 c.pr.penală a obligat inculpaŃii la cheltuieli judiciare către partea civilă în 

sumă de câte 500 RON 
În temeiul art. 191 c.pr.penală a obligat inculpaŃii la cheltuieli judiciare statului în sumă de 

câte 200 lei. 
Pentru a hotărî astfel, judecătoria a reŃinut că la finele lunii noiembrie 2000 având nevoie de 

suma de 200 DM (aproximativ 4.200.000 lei - ROL la cursul de schimb din acea perioadă), partea 
vătămată i-a cunoscut pe inculpaŃii G.I. şi J.I., prin intermediul unui anunŃ publicitar dintr-un ziar 
local. În concret, inculpaŃii ofereau diverse sume de bani cu titlu de împrumut, indicând pentru 
contact un număr de telefon. Ulterior, întâlnindu-se, părŃile au realizat că se cunosc din vedere 
locuind in acelaşi cartier. 

Cu ocazia discuŃiilor purtate, părŃile au convenit asupra acordării unui împrumut de 
5.000.000 lei (ROL) pe o durată de 4 luni, cu o dobândă de 20% pe lună. S-a convenit de asemenea 
ca in perioada imediat următoare (în decurs de o săptămână), părŃile să se deplaseze la notar pentru 
a încheia "nişte acte doveditoare". Având în vedere convenŃia reală dintre părŃi - împrumut - partea 
vătămată a avut reprezentarea că se va încheia un contract cu acest obiect. 

În acea perioadă partea vătămată M.G. (văduvă) deŃinea cu titlu de proprietate apartamentul 
situat in Baia Mare, str. P. compus din 3 camere şi dependinŃe, în care locuia cu familia (6 copii din 
care 3 minori) şi concubinul său - martorul F.A., imobilul nefiind înscris în CF. 

La data de 30 noiembrie 2000, inculpaŃii s-au deplasat la locuinŃa părŃii vătămate unde se 
mai aflau concubinul său F.A. şi martorii L.F. şi P.D.. Martorii susmenŃionaŃi oferiseră anterior 
părŃii vătămate suma de 200 DM cu titlu de împrumut şi se aflau în locuinŃa acesteia în vederea 
restituirii datoriei. 

Astfel, la data susmenŃionată, inculpatul G.I. a remis martorilor arătaŃi suma de 4.200.000 lei 
(ROL) (echivalentul a 200 DM) iar părŃii vătămate, diferenŃa de 800.000 lei (ROL). Cu aceeaşi 
ocazie, partea vătămată a primit de la cei doi martori paşaportul său şi al concubinului, de asemenea 
contractul de vânzare-cumpărare al apartamentului arătat, documente lăsate anterior garanŃie pentru 
împrumutul de 200 DM. Acestea au fost imediat predate inculpaŃilor, ca o garanŃie a împrumutului 
de 5.000.000 lei (ROL). 



După câteva zile, la începutul lunii decembrie 2000, partea vătămată a fost solicitată de 
inculpaŃi să se deplaseze pentru întocmirea actelor privind împrumutul. Astfel, cu autoturismul 
inculpatului G.I., părŃile s-au deplasat la Palatul de JustiŃie unde funcŃiona şi Biroul de Carte 
Funciară. 

În timp ce partea vătămată şi inculpata J.I. aşteptau în autoturism inculpatul G.I. a intrat în 
instituŃia arătată revenind în scurt timp, afirmând că este necesară obŃinerea unui extras CF al 
apartamentului şi că asta presupune achitarea unei taxe la Trezorerie. Întrucât partea vătămată 
îngrijea în acea perioadă o persoană în vârstă la domiciliul acesteia din Baia Mare, a motivat că nu 
are timp să se ocupe de aceste probleme, acceptând propunerea inculpatului G.I. de a îndeplini el 
aceste formalităŃi, predându-i în acest sens buletinul său de identitate. 

Având asupra sa buletinul părŃii vătămate, inculpatul G.I. a solicitat la data de 4.12.2000, în 
numele acesteia, înscrierea în CF a apartamentului din Baia Mare, str. P. şi un extras cu aceste 
menŃiuni. Apoi, în baza acestor documente (buletinul părŃii vătămate şi extrasul CF, pe care l-a 
obŃinut în termen de două zile) la un Birou de copiat acte, inculpaŃii au solicitat redactarea unei 
"procuri speciale", existentă în copie la fila 11 dosar. 

Potrivit conŃinutului acestei procuri, partea vătămată împuternicea pe numita G.I. ca "în 
numele meu şi pentru mine să vândă cui va crede de cuviinŃă şi la preŃul de circulaŃie imobilul 
apartament situat în Baia Mare, str. P.". 

În dimineaŃa de 6.12.2000, inculpaŃii au transportat-o pe partea vătămată, cu acelaşi 
autoturism, la Biroul Notarial C.S. pentru autentificarea procurii susmenŃionate, redactată în două 
exemplare, acestea aflându-se în permanentă asupra inculpatei J.I.. 

În biroul arătat, faŃă de susŃinerea părŃii vătămate în sensul că este văduvă, notarul a făcut 
menŃiunea "necăsătorită" în conŃinutul procurii. Ambele exemplare ale procurii au fost semnate de 
partea vătămată aceasta având convingerea că semnează un contract de împrumut. 

În cursul urmăririi penale, prin declaraŃiile date partea vătămată a motivat că nu i s-a citit 
conŃinutul procurii, recunoscând că nici nu a solicitat notarului acest lucru, motivând că a avut 
încredere în inculpaŃi iar pe de altă parte, că se grăbea pentru a ajunge la bătrâna pe care o îngrijea; 
a arătat de asemenea că a aflat doar după câteva luni, despre conŃinutul actului pe care l-a semnat, 
întrucât la biroul notarial ea nu a primit nici un exemplar. 

Acest aspect a fost confirmat de probatoriul administrat, respectiv declaraŃia notarului C.S. 
care a arătat că procura s-a întocmit în două exemplare, unul rămânând la biroul notarial pentru 
arhivare, iar cealaltă la una din părŃi respectiv la inculpata J.I., care ulterior, în temeiul acesteia, a 
vândut apartamentul. 

În preajma sărbătorilor de iarnă (luna decembrie 2000) martorul P.I.C. - o cunoştinŃă a 
inculpaŃilor - a fost solicitat de aceştia să-i însoŃească la locuinŃa părŃii vătămate. 

Potrivit declaraŃiei martorului, motivul a fost acela de a i se arăta un apartament despre care 
G.I. a mărturisit că "l-a cumpărat sau că urmează să-l cumpere" fără ca martorul să-şi amintească 
exact. Împrejurarea a fost confirmată de partea vătămată care şi-a amintit că în acea perioadă, 
martorul i-a însoŃit pe inculpaŃi la locuinŃa sa, aceştia din urmă cerându-i permisiunea ca martorul să 
folosească baia; prezenŃa martorului în apartament a fost foarte scurtă (2 - 3 minute). 

La finele lunii decembrie 2000, partea vătămată s-a deplasat la locuinŃa inculpaŃilor 
comunicându-le că nu deŃine suma de 1.000.000 lei reprezentând dobânda aferentă împrumutului 
acordat, aceştia asigurând-o că nu este nici o problemă, urmând să o achite în perioada următoare, 
până la scadenŃa împrumutului. 

La data de 12.01.2001, în considerarea procurii pe care o deŃin ea, inculpata J.I. a vândut 
apartamentul părŃii vătămate, martorului P.I., potrivit contractului existent la dosar, preŃul achitat 
fiind de 50.000.000 lei (ROL). Aşa cum rezultă din conŃinutul contractului, apartamentul urma a fi 
eliberat şi pus la dispoziŃia cumpărătorului la data de 11 aprilie 2001, în caz contrar urmând a se 
dispune evacuarea. 



Cumpărătorul P.I. a fost pus în legătură cu inculpaŃii de fostul său coleg de serviciu - 
martorul P.I.C.. Cu ocazia audierii de către organele de cercetare penală, martorul a recunoscut că a 
cumpărat apartamentul fără să-l vadă în prealabil, părându-i-se convenabil preŃul şi a convenit cu 
inculpaŃii să-i fie predat la data de 11.04.2001 termen care ulterior a fost prelungit, tot în urma 
discuŃiilor cu inculpaŃii. A mai precizat că preŃul real al vânzării a fost de 50.000.000 lei (ROL), aşa 
cum apare menŃionat în contract, sumă care a fost predată inculpaŃilor. 

La finele lunii ianuarie 2001, partea vătămată însoŃită de martorul F.A. s-au deplasat la 
locuinŃa inculpaŃilor pentru a rambursa anticipat împrumutul având asupra lor suma de 7.000.000 lei 
(ROL) (5.000.000 rol împrumutul şi 2.000.000 ROL dobânda pe două luni). Potrivit declaraŃiei 
părŃii vătămate şi martorului, inculpaŃii au refuzat primirea banilor motivând că îi vor încasa doar la 
scadenŃă, conform înŃelegerii iniŃiale. Totodată, inculpaŃii i-au sugerat părŃii vătămate să depună 
suma de bani la CEC, pentru a nu-i cheltui. 

Procedând în consecinŃă, partea vătămată s-a deplasat la data de 2.02.2001 la o AgenŃie CEC 
din municipiul Baia Mare unde a depus suma de 5.000.000 lei, depozit care a fost lichidat la data de 
2.04.2001, aşa cum rezultă din adresa nr. 4032/2002. 

La finele lunii martie - începutul lunii aprilie 2001, partea vătămată i-a contactat din nou pe 
inculpaŃi pentru restituirea datoriei însă aceştia i-au solicitat să mai aştepte o săptămână, motivând 
că au predat contractul pe apartament unor persoane ca o garanŃie la un împrumut contractat de ei. 
În perioada următoare inculpaŃii i-au propus părŃii vătămate să le remită doar suma de 5.000.000 lei 
(ROL) iar dobânda ulterior, la momentul predării contractului pe apartament. În aceste împrejurări 
partea vătămată nu a fost de acord să achite vreo sumă, fără a i se restitui documentele lăsate cu titlu 
de garanŃie, aşa încât paşapoartele şi contractul apartamentului au rămas în continuare în posesia 
inculpaŃilor. 

În cursul lunii mai 2001 martorul P.I. a contactat-o pe partea vătămată la domiciliu iar în 
lipsa acesteia a discutat cu una din fiice, comunicându-i că a cumpărat apartamentul şi că trebuie să-
l elibereze în viitorul apropiat. 

Aflând despre acestea, partea vătămată s-a deplasat în ziua următoare la locuinŃa 
inculpaŃilor, aceştia negând că au vândut apartamentul. Luând legătura cu martorul P.I. acesta a 
prezentat părŃii vătămate contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu inculpata J.I.. 

Realizând cele întâmplate, la indicaŃia unui avocat partea vătămată a solicitat de la biroul 
notarial o copie a procurii semnată la data de 6.12.2000, ocazie cu care a lua cunoştinŃă de 
conŃinutul acesteia. În continuare, partea vătămată a formulat o acŃiune civilă împotriva pârâŃilor 
G.I. şi P.I. prin care a solicitat anularea procurii specia le, a contractului de vânzare-cumpărare 
precum şi restabilirea situaŃiei anterioare încheierii celor două acte juridice. 

Prin sentinŃa civilă nr. 3068/7.05.2002 instanŃa a anulat procura specială reŃinând că aceasta 
s-a întocmit în contextul unui împrumut iar pârâta G.I. dând dovadă de rea credinŃă a înstrăinat 
imobilul înainte de a se împlini data scadenŃei restituirii împrumutului. Nu s-a dispus anularea 
contractului de vânzare-cumpărare motivându-se că nu s-a probat reaua credinŃă a cumpărătorului 
P.I.. 

Concomitent, pârâta G.I. a fost obligată să-i restituie părŃii vătămate suma de 50.000.000 lei 
(ROL) cu titlu de despăgubiri, sumă ce se va reactualiza în funcŃie de indicele de inflaŃie. 

Hotărârea instanŃei de fond a fost desfiinŃată prin decizia nr. 662/A/26.09.2002 a 
Tribunalului Maramureş, în contextul căreia s-a motivat că actul "procură specială" este un contract 
de mandat a cărui valabilitate a durat până la împlinirea scopului (vânzarea apartamentului şi 
încasarea preŃului). S-a admis în parte apelul pârâtei G.I. în sensul respingerii cererii reclamantei 
M.G. pentru anularea procurii speciale; întrucât apelanta nu a timbrat apelul pentru cererea privind 
restituirea sumei de 50.000.000 lei (ROL) despăgubiri, s-au menŃinut restul dispoziŃiilor sentinŃei 
(deci, inclusiv obligarea pârâtei G.I. la plata sumei de 50.000.000 lei (ROL) către partea vătămată. 

Imediat după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti s-a dispus evacuarea părŃii 
vătămate iar la scurt timp - 18.11.2002 - martorul P.I., a vândut apartamentul numiŃilor I.M. şi I.A. 



InculpaŃii nu au recunoscut comiterea faptei, formulându-şi pe parcursul procesului penal 
apărări de circumstanŃe pentru a justifica vânzarea apartamentului părŃii vătămate şi însuşirea sumei 
obŃinute. 

Au recunoscut însă acordarea sumei de 5.000.000 lei (ROL) cu titlu de împrumut părŃii 
vătămate M.G. la finele lunii noiembrie 2000, împrumut în considerarea căruia partea vătămată a 
acceptat să semneze acea procură, ca garanŃie. 

Deşi au susŃinut că atât anterior cât şi ulterior semnării procurii, i-au remis părŃii vătămate şi 
alte sume de bani, în aceleaşi condiŃii (cu o dobândă de 20%/lună), care după aprecierea lor au 
totalizat la finele lunii decembrie 2000, circa 40.000.000 lei (ROL), această susŃinere nu a fost 
probată. 

InculpaŃii au recunoscut de asemenea că înŃelegerea iniŃială a fost de a se încheia un contract 
de împrumut, insă ulterior s-a redactat procura specială cu motivarea că partea vătămată nu 
dispunea de sumele de bani necesare achitării taxelor notariale. Nici această susŃinere a inculpaŃilor 
nu este reală, întrucât taxele de timbru şi notariale aferente unui contract de împrumut, erau la acea 
vreme modice. Astfel, potrivit adresei nr. 842/2005 a Camerei Notarilor Publici Cluj, taxele 
aferente unui contract de împrumut fără garanŃie erau de 25.000 lei (ROL), iar cele ale unui contract 
de împrumut cu ipotecă de 75.000 lei (ROL). 

IntenŃia frauduloasă a inculpaŃilor în obŃinerea de foloase materiale injuste, pe seama părŃii 
vătămate rezultă şi din modalitatea în care au acŃionat după obŃinerea procurii. Astfel în preajma 
sărbătorilor de iarnă 2000, inculpaŃii l-au contactat pe martorul P.I. pentru a le arăta apartamentul, 
ca mai apoi să-i ceară acestuia să le găsească cumpărător pentru acesta. La acea dată inculpaŃii nu 
aveau de unde să ştie dacă partea vătămată le va restitui sau nu împrumutul. 

Apoi au vândut apartamentul părŃii vătămate în condiŃii de maximă discreŃie. Martorul P.I., 
cel care a cumpărat apartamentul, a arătat că a văzut apartamentul" doar de la uşa de la intrare "iar 
preŃul i s-a părut foarte bun, mult sub alte preŃuri". Şi nu avea cum să nu-i pară bun preŃul in 
condiŃiile în care acesta (dacă a fost real!) era sub preŃul de circulaŃie de la acea dată, întrucât un 
astfel de apartament valora între 147.000.000 lei (ROL) -150.000.000 lei (ROL), conform adresei 
emise de SC A.H. S.R.L. Baia Mare - AgenŃie Imobiliară. 

De asemenea, conform procesului verbal din dosarul de urmărire penală, suma de 
50.000.000 lei (ROL) reprezenta un preŃ minim, corespunzător unei valori de barem sub care părŃile 
unui contract de vânzare-cumpărare nu puteau cobori, întrucât martorul nu ar fi încheiat actul. 

InculpaŃii, convenind cu martorul P.I., au stabilit ca spaŃiul să fie eliberat doar în luna aprilie 
2001, scopul vădit fiind acela ca partea vătămată să ia la cunoştinŃă cât mai târziu despre vânzare. În 
acest sens inculpaŃii nu i-au comunicat părŃii vătămate intenŃia de vânzare a apartamentului, nu au 
pus-o in legătură cu cumpărătorul şi nici nu au discutat cu partea vătămată preŃul convenit, toate 
aceste tratative fiind purtate de inculpaŃi cu martorul P.I. 

Reaua-credinŃă a inculpaŃilor rezultă şi din faptul că nu i-au remis părŃii vătămate diferenŃa 
dintre preŃ şi suma datorată respectiv 10.000.000 lei (ROL), aceştia motivând că nu au avut o 
înŃelegere cu partea vătămată in sensul de a-i restitui eventuala diferenŃă. 

În considerarea aceleiaşi intenŃii frauduloase i-au ascuns părŃii vătămate natura şi conŃinutul 
actului semnat - procură şi nu i-au dat nici un exemplar al acesteia, cunoscând că aceasta poate 
revoca în orice moment un asemenea act. 

FaŃă de probele administrate în cauză şi poziŃia constantă a părŃii vătămate în sensul că a 
avut reprezentarea semnării unui contract de împrumut, această percepŃie având-o şi martorii: L.F. 
care a arătat că partea vătămată i-a spus că a fost solicitată de inculpat să meargă la notar pentru a-i 
da "un act pt. împrumut" şi M.G. (fiica părŃii vătămate) căreia partea vătămată i-a spus că urmează 
"să plece la notar pentru încheierea contractului de împrumut", instanŃa a apreciat că inculpaŃii au 
indus-o în eroare pe partea vătămată doar cu privire la efectele procurii speciale (autentificată sub 
nr. 2033/6.12.2000) şi nu cu privire la actul juridic care s-a motivat (conform Deciziei nr. 
662/A/26.09.2002 a Tribunalului Maramureş) a fi un contract de mandat valabil până la împlinirea 



scopului (vânzarea apartamentului şi încasarea preŃului). Apărarea inculpaŃilor - prin apărător, în 
sensul că hotărârea definitivă a instanŃei civile, respectiv Decizia civilă nr. 662/A/2002 a 
Tribunalului Maramureş a statuat asupra unei împrejurări ce constituie o chestiune prealabilă în 
procesul penal şi are autoritate de lucru judecat, solicitând în acest sens încetarea procesului penal 
(art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 lit. j C. pr. pen.) nu poate fi acceptată, întrucât neanularea procurii 
speciale nu poate influenta elementele componente ale infracŃiunii de înşelăciune.  

În drept, instanŃa de fond a reŃinut că fapta inculpaŃilor G.I. şi J.I. care în perioada noiembrie 
2000 - ianuarie 2001, în contextul încheierii unei convenŃii de împrumut privind suma de 5.000.000 
lei (ROL) şi pe parcursul executării acesteia, au indus-o, respectiv menŃinut-o în eroare pe partea 
vătămată M.G. cu privire la efectele procurii speciale, determinând-o să semneze o procură specială 
de vânzare-cumpărare a apartamentului proprietatea acesteia, în considerarea căreia la data de 
12.01.2003, inculpata J.I. a vândut efectiv imobilul, însuşind suma obŃinută cu titlu de preŃ, 
constituie infracŃiunea de înşelăciune, prev. de art. 215 al. 1, 3 C. pen., faptă pentru care instanŃa l-a 
condamnat pe inculpatul G.I. la pedeapsa de 2 ani închisoare iar pe inculpata J.I. la pedeapsa de 1 
an închisoare. Având în vedere că inculpatul G.I. a mai fost condamnat de 2 ori la pedepse cu 
suspendarea condiŃionată a executării pedepsei, prin sentinŃa penală nr. 1264/04.11.2003 a 
Judecătoriei Baia Mare, definitivă prin Decizia penală nr. 99/A/08.04.2004 a Tribunalului 
Maramureş şi respectiv Decizia penală nr. 229/A/09.05.2001 a Tribunalului Maramureş definitivă 
prin Dec.pen. nr. 495/09.08.2001 a CurŃii de Apel Cluj şi constatând că fapta cercetată în prezentul 
dosar a fost comisă înainte de pronunŃarea celor două executării pedepsei de 2 ani închisoare 
aplicată prin SentinŃa penală nr. 1264/2003 a Judecătoriei Baia Mare definitivă prin Decizia penală 
nr.99/A/2004 a Tribunalului Maramureş, pe care a descontopit-o în componentele corespunzătoare. 

Astfel, repuse in individualitatea lor, instanŃa în temeiul art. 36 al. 1, art. 85 C. pen. a 
contopit componentele celor două sentinŃe penale cu pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre, 
inculpatul G.I. urmând să execute pedeapsa de 2 ani închisoare. 

Cu consecinŃele prev. de art. 71, 64 lit. a - c C. pen. 
Modul concret de săvârşire a faptei, împrejurările comiterii acesteia, scopul urmărit, 

urmările produse, gradul de pericol social sporit rezultând şi din valoare prejudiciului creat precum 
şi elementele ce caracterizează persoana inculpatului respectiv atitudinea nesinceră pe parcursul 
procesului penal şi faptul că nu este pentru prima dată în conflict cu legea penală, fiind condamnat 
anterior pentru infracŃiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea la autoritatea 
vamală de acte falsificate (SentinŃa penală nr. 1264/2003 a Judecătoriei Baia Mare) şi înşelăciune 
(Decizia penală nr. 229/A/2001 a Tribunalului Maramureş), justifică aprecierea că executarea 
pedepsei în regim de detenŃie a pedepsei de 2 ani închisoare este de natură să asigure scopul 
preventiv enunŃat de legiuitor. 

Criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C. pen. au fost avute în vedere şi la 
stabilirea şi aplicarea pedepsei aplicate inculpatei J.I., în privinŃa căreia, Ńinând cont de faptul că nu 
are antecedente penale şi fiind îndeplinite condiŃiile prev. de art. 81 C.pen., instanŃa a dispus 
suspendarea condiŃionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani, apreciind că 
scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executare în regim de detenŃie. 

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanŃa a constatat că restabilirea situaŃiei anterioare în 
sensul redobândirii apartamentului de către partea vătămată nu este posibilă întrucât nu s-a dovedit 
reaua credinŃă a dobânditorilor subsecvenŃi şi nici o altă implicare în activitatea infracŃională a 
inculpaŃilor, care să ducă la anularea contractelor de vânzare-cumpărare între J.I. şi P.I. şi între 
acesta din urmă şi numiŃii I.M. şi I.A., astfel că în temeiul art. 14 C. pr. pen. rap. la art. 998 şi 1003 
C. civ. i-a obligat pe inculpaŃi in solidar la despăgubiri civile către partea civilă M.G. in sumă de 
35.000 Euro sau contravaloarea în lei la data executării a acestei sume, reprezentând valoarea de 
piaŃă a unui imobil similar celui pierdut de partea civilă. 

Cu privire la daunele materiale reprezentând contravaloare chirie achitată de la data 
evacuării şi până în prezent, instanŃa a constatat că partea civilă a depus la dosar doar un singur 



contract de închiriere pentru perioada 01.09.2005 - 01.09.2006 în care s-a stabilit o chirie de 80 
Euro/lună, pentru celelalte perioade solicitate nefăcând dovada cu înscrisuri sau martori, astfel că 
le-a respins cu excepŃia sumei de 960 Euro - cu titlu daune materiale globale reprezentând chiria 
pentru perioada 01.09.2005 - 01.09.2006. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel inculpaŃii G.I. şi J.I. (fostă G.) care au solicitat 
încetarea procesului penal cu privire la infracŃiunea de înşelăciune prev. de art.215 al.1 şi 3 C.penal, 
fiind incidente dispoziŃiile art.11 pct.2 lit.b, art.l0 lit. j C.pr.penală. În motivare au arătat că prin 
decizia civilă nr.662/2002 a Tribunalului Maramureş s-a respins cererea părŃii civile M.G. de 
anulare a procurorii speciale autentificată sub nr.2033/6 decembrie 2000, împrejurare care 
constituie o chestiune prealabilă. De asemenea, potrivit dispoziŃiilor art.44 al.3 c.pr.penaIă, 
hotărârea definitivă a instanŃei civile, asupra unei împrejurări ce constituie o chestiune prealabilă în 
procesul penal, are autoritate de lucru judecat în fata instanŃei penale, impunându-se şi lăsarea 
nesoluŃionată a laturii civile a cauzei. 

În subsidiar, inculpatul G.I. a solicitat ca, urmare a aplicării dispoziŃiilor art.85 C.penal, să se 
dispună suspendarea condiŃionată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, dispoziŃiile 
art.81 C.penal şi conduita inculpatului justificând o astfel de individualizare a modalităŃii de 
executare a pedepsei. 

Prin decizia penală nr.157 din 24 mai 2007 a Tribunalului Maramureş, s-au respins ca 
nefondate apelurile declarate de inculpaŃii G.I. şi J.I. (fostă G.). 

În temeiul art. 192 al. 2 c.pr.penaIă inculpaŃii au fost obligaŃi să plătească statului câte 20 lei 
cheltuieli judiciare în apel. 

În temeiul art. 193 c.pr.penaIă inculpaŃii au fost obligaŃi să plătească părŃii civile M.G. câte 
250 lei cheltuieli judiciare. 

Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a constatat că prima instanŃă a reŃinut întemeiat 
vinovăŃia inculpaŃilor în comiterea infracŃiunii de înşelăciune prev. de art.215 al.1 şi 3 C.penal, 
stabilind că în contextul încheierii unei convenŃii de împrumut bănesc şi pe parcursul executării 
acesteia, inculpaŃii au indus-o şi au menŃinut-o în eroare pe partea vătămată cu privire ta efectele 
procurii speciale, determinând-o să semneze o procură de vânzare-cumpărare a apartamentului, şi 
pricinuindu-i o pagubă prin vânzarea apartamentului. 

IntenŃia inculpaŃilor de inducere şi menŃinere în eroare a părŃii vătămate rezultă din 
împrejurările în care s-a încheiat şi derulat convenŃia de împrumut. S-a dovedit şi inculpaŃii au 
recunoscut că înŃelegerea iniŃială cu partea vătămată a fost de a se încheia un contract de împrumut. 
Cu toate acestea şi fără a aduce la cunoştinŃa părŃii vătămate, inculpaŃii au redactat o procură 
specială conform căreia partea vătămată mandata pe inculpata J.I. (fostă G.) să-i vândă apartamentul 
cui va crede de cuviinŃă şi la preŃul de circulaŃie. InculpaŃii au ascuns părŃii vătămate conŃinutul 
actului, aceasta având reprezentarea că încheie un contract de împrumut, şi nici după semnare nu au 
remis părŃii vătămate un exemplar al actului. 

SusŃinerile părŃii vătămate cu privire la necitirea procurii semnate sunt credibile şi prin 
prisma discrepanŃei dintre împrumutul modic (5.000.000 lei ROL) şi valoarea apartamentului, fiind 
evident că partea vătămată nu ar fi acceptat vânzarea imobilului pentru acoperirea unui împrumut 
redus şi deci nu ar fi încheiat sau executat în aceste condiŃii convenŃia de împrumut. 

Pe de altă parte, afirmaŃiile inculpaŃilor, în sensul că au schimbat natura actului încheiat 
datorită cuantumului ridicat al taxelor notariale, sunt neadevărate, aceste taxe fiind modice în cazul 
unui contract de împrumut. 

MenŃinând-o în continuare în eroare pe partea vătămată, inculpaŃii au vândut apartamentul 
acesteia înainte de expirarea termenului pentru restituirea împrumutului. Nici la scadenŃă, când 
partea vătămată a vrut să ramburseze împrumutul, inculpaŃii nu i-au adus la cunoştinŃă vânzarea 
apartamentului, refuzând însă primirea banilor cu explicaŃia că nu s-a împlinit termenul. 



Toate aceste aspecte dovedesc intenŃia frauduloasă a inculpaŃilor de a obŃine foloase 
materiale injuste prin inducerea şi menŃinerea în eroare a părŃii vătămate, atât înainte, cât şi după 
încheierea procurii speciale. 

Cererea inculpaŃilor de a se dispune încetarea procesului penal în baza art.11 pct.2 lit.b, 
art.10 lit.j c.pr.penaIă, reŃinându-se incidenŃa dispoziŃiilor art.44 al.3 c.pr.penaIă în sensul că prin 
decizia civilă nr.662/2002 a Tribunalului Maramureş s-a statuat cu autoritate de lucru judecat asupra 
unei împrejurări ce constituie o chestiune prealabilă în procesul penal, nu poate fi primită. 

Hotărârea instanŃei civile s-a limitat la a constata valabilitatea contractului de mandat 
(procura specială) sub aspectul civil, examinându-se condiŃiile de formă necesare pentru încheierea 
acestuia şi nu sunt aspectul intenŃiei inculpaŃilor de a induce şi menŃine în eroare partea vătămată pe 
parcursul executării împrumutului. Prin urmare, intenŃia frauduloasă a inculpaŃilor şi toate acŃiunile 
întreprinse pentru inducerea în eroare a părŃii vătămate au rezultat din cele ce preced şi exced 
împrejurării statuate prin hotărârea civilă. În consecinŃă, dispoziŃiile civile şi neanularea procurii 
speciale nu au relevanŃă cu privire la elementele constitutive ale infracŃiunii. 

Condamnarea inculpaŃilor în baza dispoziŃiilor art.215 al.1 şi 3 C.penal este temeinică şi 
legală, iar la individualizarea pedepselor s-au avut în vedere criteriile generale de individualizare 
prev. de art.72 C.penal privind modul de săvârşire a faptei, împrejurările comiterii şi pericolul social 
concret al acesteia, ca şi datele ce caracterizează persoana inculpaŃilor. 

Privitor la inculpatul G.I., în mod corect s-a făcut aplicarea dispoziŃiilor art.85 C.penal şi s-a 
anulat suspendarea condiŃionată a executării pedepselor anterioare, aplicate pentru infracŃiuni 
concurente cu cea dedusă judecăŃii. Având in vedere multitudinea de condamnări suferite de acest 
inculpat, printre care şi pentru o altă infracŃiune de înşelăciune, se impune executarea pedepsei în 
regim de detenŃie în vederea reeducării inculpatului şi formării unei atitudini pro-sociale. Altfel, s-ar 
ajunge practic la nesancŃionarea inculpatului şi nerealizarea scopului şi finalităŃii pedepsei. 

Sub aspect civil, în mod corect s-a reŃinut răspunderea civilă a ambilor inculpaŃi şi s-a dispus 
obligarea solidară a acestora la despăgubiri către partea civilă, în vederea reparării integrale a 
pagubei cauzate prin infracŃiune. 

Împotriva hotărârii în termen legal s-a exercitat calea de atac a recursului de către inculpaŃii 
G.I. şi J.I., solicitându-se următoarele : 

În latură penală se impune casarea hotărârilor atacate şi promovarea unei soluŃii de încetare a 
procesului penal de sub acuzaŃia comiterii infracŃiunii de înşelăciune, fiind incidente disp art.11 
pct.2 lit.b rap. la art.10 lit.j C.pr.pen. 

Astfel, raportul juridic ce a stat la baza demarării procedurii de urmărire penală are la bază 
un raport juridic de drept civil între părŃi ,existând un contract de împrumut prin care inculpaŃii au 
predat părŃii vătămate diverse sume de bani, cuantumul total fiind de circa 4800 lei ,sumă ce nu a 
fost restituită la termenul prestabilit. 

În consecinŃă, părŃile s-au prezentat de bună voie la notarul public unde au încheiat o 
procură prin care partea civilă autoriza inculpata să-i vândă apartamentul în cazul în care la 
scadenŃă nu i se va restitui împrumutul, aspect ce s-a şi realizat. 

Problemele civile au şi fost rezolvate în cadrul dosarului nr.9213/2001 a Judecătoriei Baia 
Mare, când partea civilă a solicitat anularea acelei procuri speciale însă prin decizia nr.662/A/2002 
a Tribunalului Maramureş s-a respins această solicitare din partea lui M.G. - pentru anularea 
procurii speciale, hotărârea definitivă şi executorie intrând în puterea lucrului judecat. 

Mai mult, hotărârea definitivă a instanŃei civile asupra unei împrejurări ce constituie o 
„chestiune prealabilă” în procesul penal are autoritate de lucru judecat în faŃa instanŃei penale. 

Astfel, doctrina a statuat ferm că o chestiune prealabilă întemeiată pe disp.art.44 alin.3 
C.pr.pen. se identifică cu excepŃiile de procedură şi produce aceleaşi efecte ,respectiv autoritatea de 
lucru judecat iar în cazul în care chestiunea prealabilă a fost rezolvată anterior de instanŃa civilă, 
hotărârea definitivă a instanŃei civile are autoritate de lucru judecat în faŃa instanŃei penale. 



Procură notarială, adică înscrisul prin care s-a realizat pretinsa inducere în eroare, este un 
fapt ce reprezintă o chestiune prealabilă în sensul disp.art.44 al.3 C.pr.pen., aceasta a fost atestată ca 
fiind valabilă şi astfel este dovedit un fapt pe care inculpaŃii îl opun ca apărare de excepŃie în contra 
acŃiunii publice exercitate de Ministerul Public, situaŃie în care singura soluŃie legală este aceea a 
încetării procesului penal iar sub aspectul laturii civile lăsarea nesoluŃionată a cauzei. 

S-au depus concluzii şi în subsidiar, în sensul că în latură penală ,ca urmare a anulării 
suspendării existau toate elementele de a se dispune executarea pedepsei rezultante de 2 ani 
închisoare în aceleaşi condiŃii de suspendare condiŃionată şi nu în regim de detenŃie, care apare ca 
fiind un evident exces din partea judecătorilor. 

Faptele respective sunt concurente, de la data comiterii primei infracŃiuni au trecut peste 7 
ani de zile, timp în care apelantul nu a mai săvârşit nici o altă infracŃiune, ceea ce presupune că 
scopul pedepsei poate să fie atins şi fără executare efectivă. 

Sub aspectul soluŃionării laturii civile, şi aici s-ar impune corective, instanŃa penală fiind 
Ńinută la modul obligatoriu de hotărârile judecătoreşti pronunŃate pe calea rezolvării acŃiunii civile 
promovate în acelaşi sens de M.G. faŃă de inculpaŃi. 

În acest sens vin dispoziŃiile art.22 al.1 C.pr.pen., în care se arată că acŃiunea civilă nu are 
autoritate de lucru judecat în faŃa instanŃei penale exclusiv cu privire la existenŃa faptei, a persoanei 
care a săvârşit-o şi a vinovăŃiei acesteia. 

Or, este lesne de observat că efectele hotărârii civile sunt limitate, decizia civilă are 
autoritate de lucru judecat privind valabilitatea procurii ,despăgubirea şi cuantumul stabilit, iar orice 
dispoziŃie contrară prin care instanŃa fondului în penal ar dispune într-un alt sens este nelegală. 

Astfel, se impune respingerea acŃiunii civile promovate în cadrul procesului penal (în funcŃie 
şi de precizările orale ale motivelor de recurs) şi implicit admiterea recursului inculpaŃilor şi pentru 
acest motiv. 

Curtea, examinând recursurile formulate, persoanele declarante, motivele pertinente 
invocate, susŃinute oral şi în scris, cu trimitere la lucrări de specialitate cu impact asupra speŃei, 
cazurile de casare prev. de art.385/9 C.pr.pen., reŃine următoarele : 

Sub aspectul stării de fapt ,celor consemnate de instanŃele inferioare nu li se pot aduce 
corective, aspectele esenŃiale, materiale sunt neechivoce – nici nu s-au   formulat obiecŃiuni 
concrete şi probate de către recurenŃi, contextul faptic fiind pe deplin elucidat şi atestat pe baza 
mijloacelor de probă administrate, fiind de consemnat următoarele : 

La finele lunii noiembrie 2000 având nevoie de suma de 200 DM (aproximativ 4.200.000 lei 
- ROL la cursul de schimb din acea perioadă), partea vătămată i-a cunoscut pe inculpaŃii G.I. şi J.I., 
prin intermediul unui anunŃ publicitar dintr-un ziar local. În concret, inculpaŃii ofereau diverse sume 
de bani cu titlu de împrumut, indicând pentru contact un număr de telefon. Ulterior, întâlnindu-se, 
părŃile au realizat că se cunosc din vedere locuind în acelaşi cartier. 

Cu ocazia discuŃiilor purtate, părŃile au convenit asupra acordării unui împrumut de 
5.000.000 lei (ROL) pe o durată de 4 luni, cu o dobândă de 20% pe lună. S-a convenit de asemenea 
ca în perioada imediat următoare (în decurs de o săptămână), părŃile să se deplaseze la notar pentru 
a încheia "nişte acte doveditoare". Având in vedere convenŃia reală dintre părŃi - împrumut - partea 
vătămată a avut reprezentarea că se va încheia un contract cu acest obiect. 

În acea perioadă partea vătămată M.G. (văduvă) deŃinea cu titlu de proprietate apartamentul 
situat în Baia Mare, str. P. compus din 3 camere şi dependinŃe, în care locuia cu familia (6 copii din 
care 3 minori) şi concubinul său - martorul F.A., imobilul nefiind înscris în CF. 

La data de 30 noiembrie 2000, inculpaŃii s-au deplasat la locuinŃa părŃii vătămate unde se 
mai aflau concubinul său F.A. şi martorii L.F. şi P.D.. Martorii susmenŃionaŃi oferiseră anterior 
părŃii vătămate suma de 200 DM cu titlu de împrumut şi se aflau in locuinŃa acesteia în vederea 
restituirii datoriei. 

Astfel, la data susmenŃionată, inculpatul G.I. a remis martorilor arătaŃi suma de 4.200.000 lei 
(ROL) (echivalentul a 200 DM) iar părŃii vătămate, diferenŃa de 800.000 lei (ROL). Cu aceeaşi 



ocazie, partea vătămată a primit de la cei doi martori paşaportul său şi al concubinului, de asemenea 
contractul de vânzare-cumpărare al apartamentului arătat, documente lăsate anterior garanŃie pentru 
împrumutul de 200 DM. Acestea au fost imediat predate inculpaŃilor, ca o garanŃie a împrumutului 
de 5.000.000 lei (ROL). 

După câteva zile, la începutul lunii decembrie 2000, partea vătămată a fost solicitată de 
inculpaŃi să se deplaseze pentru întocmirea actelor privind împrumutul. Astfel, cu autoturismul 
inculpatului G.I., părŃile s-au deplasat la Palatul de JustiŃie unde funcŃiona şi Biroul de Carte 
Funciară. 

În timp ce partea vătămată şi inculpata J.I. aşteptau în autoturism inculpatul G.I. a intrat în 
instituŃia arătată revenind în scurt timp, afirmând că este necesară obŃinerea unui extras CF al 
apartamentului şi că asta presupune achitarea unei taxe la Trezorerie. Întrucât partea vătămată 
îngrijea în acea perioadă o persoană în vârstă la domiciliul acesteia din urmă de pe strada Pictorilor 
din Baia Mare, a motivat că nu are timp să se ocupe de aceste probleme, acceptând propunerea 
inculpatului G.I. de a îndeplini el aceste formalităŃi, predându-i în acest sens buletinul său de 
identitate. 

Având asupra sa buletinul părŃii vătămate, inculpatul G.I. a solicitat la data de 4.12.2000, în 
numele acesteia, înscrierea în CF a apartamentului din Baia Mare, str. P. şi un extras cu aceste 
menŃiuni. Apoi, în baza acestor documente (buletinul părŃii vătămate şi extrasul CF, pe care l-a 
obŃinut în termen de două zile) la un Birou de copiat acte, inculpaŃii au solicitat redactarea unei 
"procuri speciale". 

Potrivit conŃinutului acestei procuri, partea vătămată împuternicea pe numita G.I. ca "în 
numele meu şi pentru mine să vândă cui va crede de cuviinŃă şi la preŃul de circulaŃie imobilul 
apartament situat în Baia Mare, str. P.". 

În dimineaŃa de 6.12.2000, inculpaŃii au transportat-o pe partea vătămată, cu acelaşi 
autoturism, la Biroul Notarial C.S. pentru autentificarea procurii susmenŃionate, redactată în două 
exemplare, acestea aflându-se în permanentă asupra inculpatei J.I.. 

În biroul arătat, faŃă de susŃinerea părŃii vătămate în sensul că este văduvă, notarul a făcut 
menŃiunea "necăsătorită" în conŃinutul procurii. Ambele exemplare ale procurii au fost semnate de 
partea vătămată aceasta având convingerea că semnează un contract de împrumut. InculpaŃii au 
contestat acest din urmă fapt, învederându-se organelor judiciare că partea vătămată a ştiut că 
încheie la modul concret acea procură de autorizare a vânzării apartamentului său. În cursul 
urmăririi penale, prin declaraŃiile date ,partea vătămată a motivat că nu i s-a citit conŃinutul procurii, 
recunoscând că nici nu a solicitat notarului acest lucru, motivând că a avut încredere în inculpaŃi iar 
pe de altă parte, că se grăbea pentru a ajunge la bătrâna pe care o îngrijea; a arătat de asemenea că a 
aflat doar după câteva luni, despre conŃinutul actului pe care l-a semnat, întrucât la biroul notarial, 
ea nu a primit nici un exemplar. Acest aspect a fost confirmat de probatoriul administrat, respectiv 
declaraŃia notarului C.S. care a arătat că procura s-a întocmit în două exemplare, unul rămânând la 
biroul notarial pentru arhivare, iar celălalt la una din părŃi, respectiv la inculpata J.I., care ulterior, în 
temeiul procurii, a şi vândut apartamentul. 

În preajma sărbătorilor de iarnă (luna decembrie 2000) martorul P.I.C. - o cunoştinŃă a 
inculpaŃilor - a fost solicitat de aceştia să-i însoŃească la locuinŃa părŃii vătămate. 

Potrivit declaraŃiei martorului, motivul a fost acela de a i se arăta un apartament despre care 
G.I. a mărturisit că "l-a cumpărat sau că urmează să-l cumpere" fără ca martorul să-şi amintească 
exact. Împrejurarea a fost confirmată de partea vătămată care şi-a amintit că în acea perioadă, 
martorul i-a însoŃit pe inculpaŃi la locuinŃa sa, aceştia din urmă cerându-i permisiunea ca martorul să 
folosească baia; prezenŃa martorului în apartament a fost foarte scurtă (2 - 3 minute). 

La finele lunii decembrie 2000, partea vătămată s-a deplasat la locuinŃa inculpaŃilor 
comunicându-le că nu deŃine suma de 1.000.000 lei reprezentând dobânda aferentă împrumutului 
acordat, aceştia asigurând-o că nu este nici o problemă, urmând să o achite în perioada următoare, 
până la scadenŃa împrumutului. 



La data de 12.01.2001, în considerarea procurii pe care o deŃin ea, inculpata J.I. a vândut 
apartamentul părŃii vătămate martorului P.I., potrivit contractului existent la dosar, preŃul achitat 
fiind de 50.000.000 lei (ROL). Aşa cum rezultă din conŃinutul contractului, apartamentul urma a fi 
eliberat şi pus la dispoziŃia cumpărătorului la data de 11 aprilie 2001, în caz contrar urmând a se 
dispune evacuarea. 

Cumpărătorul P.I. a fost pus în legătură cu inculpaŃii de fostul său coleg de serviciu - 
martorul P.I.C.. Cu ocazia audierii de către organele de cercetare penală, martorul a recunoscut că a 
cumpărat apartamentul fără să-l vadă în prealabil, părându-i-se convenabil preŃul şi a convenit cu 
inculpaŃii să-i fie predat la data de 11.04.2001 termen care ulterior a fost prelungit, tot în urma 
discuŃiilor cu inculpaŃii. A mai precizat că preŃul real al vânzării a fost de 50.000.000 lei (ROL), aşa 
cum apare menŃionat în contract, sumă care a fost predată inculpaŃilor. 

La finele lunii ianuarie 2001, partea vătămată însoŃită de martorul F.A. s-au deplasat la 
locuinŃa inculpaŃilor pentru a rambursa anticipat împrumutul având asupra lor suma de 7.000.000 lei 
(ROL) (5.000.000 rol împrumutul şi 2.000.000 ROL dobânda pe două luni). Potrivit declaraŃiei 
părŃii vătămate şi martorului, inculpaŃii au refuzat primirea banilor motivând că îi vor încasa doar la 
scadenŃă, conform înŃelegerii iniŃiale. Totodată, inculpaŃii i-au sugerat părŃii vătămate să depună 
suma de bani la CEC, pentru a nu-i cheltui. 

Procedând în consecinŃă, partea vătămată s-a deplasat la data de 2.02.2001 la o AgenŃie CEC 
din municipiul Baia Mare unde a depus suma de 5.000.000 lei, depozit care a fost lichidat la data de 
2.04.2001, aşa cum rezultă din adresa nr. 4032/2002. 

La finele lunii martie - începutul lunii aprilie 2001, partea vătămată i-a contactat din nou pe 
inculpaŃi pentru restituirea datoriei însă aceştia i-au solicitat să mai aştepte o săptămână, motivând 
că au predat contractul pe apartament unor persoane ca o garanŃie la un împrumut contractat de ei. 
În perioada următoare inculpaŃii i-au propus părŃii vătămate să le remită doar suma de 5.000.000 lei 
(ROL) iar dobânda ulterior, la momentul predării contractului pe apartament (filele 40, 41 dosar 
urmărire penală). În aceste împrejurări partea vătămată nu a fost de acord să achite vreo sumă, fără 
a i se restitui documentele lăsate cu titlu de garanŃie, aşa încât paşapoartele şi contractul 
apartamentului au rămas în continuare în posesia inculpaŃilor. 

In cursul lunii mai 2001 martorul P.I. a contactat-o pe partea vătămată la domiciliu iar în 
lipsa acesteia a discutat cu una din fiice, comunicându-i că a cumpărat apartamentul şi că trebuie să-
l elibereze în viitorul apropiat. 

Aflând despre acestea, partea vătămată s-a deplasat în ziua următoare la locuinŃa 
inculpaŃilor, aceştia negând că au vândut apartamentul. Luând legătura cu martorul P.I. acesta a 
prezentat părŃii vătămate contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu inculpata J.I.. 

Realizând cele întâmplate, la indicaŃia unui avocat partea vătămată a solicitat de la biroul 
notarial o copie a procurii semnată la data de 6.12.2000, ocazie cu care a lua cunoştinŃă de 
conŃinutul acesteia.  

În continuare, partea vătămată a formulat o acŃiune civilă împotriva pârâŃilor G.I. şi P.I. prin 
care a solicitat anularea procurii speciale, a contractului de vânzare-cumpărare precum şi 
restabilirea situaŃiei anterioare încheierii celor două acte juridice. 

Prin sentinŃa civilă nr. 3068/7.05.2002 instanŃa a anulat procura specială reŃinând că aceasta 
s-a întocmit în contextul unui împrumut iar pârâta G.I. dând dovadă de rea credinŃă a înstrăinat 
imobilul înainte de a se împlini data scadenŃei restituirii împrumutului. Nu s-a dispus anularea 
contractului de vânzare-cumpărare motivându-se că nu s-a probat reaua credinŃă a cumpărătorului 
P.I.. 

Concomitent, pârâta G.I. a fost obligată să-i restituie părŃii vătămate suma de 50.000.000 lei 
(ROL) cu titlu de despăgubiri, sumă ce se va reactualiza în funcŃie de indicele de inflaŃie (filele 67 - 
69 dosar urmărire penală). 

Hotărârea instanŃei de fond a fost desfiinŃată prin decizia nr. 662/A/26.09.2002 a 
Tribunalului Maramureş, în contextul căreia s-a motivat că actul "procură specială" este un contract 



de mandat a cărui valabilitate a durat până la împlinirea scopului (vânzarea apartamentului şi 
încasarea preŃului). S-a admis în parte apelul pârâtei G.I. în sensul respingerii cererii reclamantei 
M.G. pentru anularea procurii speciale; întrucât apelanta nu a timbrat apelul pentru cererea privind 
restituirea sumei de 50.000.000 lei (ROL) despăgubiri, s-au menŃinut restul dispoziŃiilor sentinŃei 
(deci, inclusiv obligarea pârâtei G.I. la plata sumei de 50.000.000 lei (ROL) către partea vătămată. 

Imediat după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti s-a dispus evacuarea părŃii 
vătămate iar la scurt timp - 18.11.2002 - martorul P.I., a vândut apartamentul numiŃilor I.M. şi I.A. 

InculpaŃii au recunoscut acordarea sumei de 5.000.000 lei (ROL) cu titlu de împrumut părŃii 
vătămate M.G. la finele lunii noiembrie 2000, împrumut în considerarea căruia, partea vătămată a 
acceptat să semneze acea procură, ca garanŃie. 

Deşi au susŃinut că atât anterior cât şi ulterior semnării procurii, i-au remis părŃii vătămate şi 
alte sume de bani, în aceleaşi condiŃii (cu o dobândă de 20%/lună), care după aprecierea lor au 
totalizat la finele lunii decembrie 2000, circa 40.000.000 lei (ROL), această susŃinere nu a fost 
probată. 

InculpaŃii, au recunoscut de asemenea că înŃelegerea iniŃială a fost de a se încheia un 
contract de împrumut, însă ulterior s-a redactat procura specială cu motivarea că partea vătămată nu 
dispunea de sumele de bani necesare achitării taxelor notariale. Nici această susŃinere a inculpaŃilor 
nu este reală, întrucât taxele de timbru şi notariale aferente unui contract de împrumut, erau la acea 
vreme modice. Astfel, potrivit adresei nr. 842/2005 a Camerei Notarilor Publici Cluj, taxele 
aferente unui contract de împrumut fără garanŃie erau de 25.000 lei (ROL), iar cele ale unui contract 
de împrumut cu ipotecă de 75.000 lei (ROL). 

IntenŃia frauduloasă a inculpaŃilor în obŃinerea de foloase materiale injuste, pe seama părŃii 
vătămate rezultă şi din modalitatea în care au acŃionat după obŃinerea procurii. Astfel în preajma 
sărbătorilor de iarnă 2000, inculpaŃii l-au contactat pe martorul P.I. pentru a le arăta apartamentul, 
ca mai apoi să-i ceară acestuia să le găsească cumpărător pentru acesta (filele 53 - 54 dosar urmărire 
penală). La acea dată inculpaŃii nu aveau de unde să ştie dacă partea vătămată le va restitui sau nu 
împrumutul. 

Apoi au vândut apartamentul părŃii vătămate în condiŃii de maximă discreŃie. Martorul P.I., 
cel care a cumpărat apartamentul, a arătat că a văzut apartamentul" doar de la uşa de la intrare "iar 
preŃul i s-a părut" foarte bun, mult sub alte preŃuri".   PreŃul de circulaŃie de la acea dată era între 
147.000.000 lei (ROL) -150.000.000 lei (ROL), conform adresei emise de SC A.H. S.R.L. Baia 
Mare - AgenŃie Imobiliară. 

InculpaŃii, convenind cu martorul P.I., au stabilit ca spaŃiul să fie eliberat doar în luna aprilie 
2001, scopul vădit fiind acela ca partea vătămată să ia la cunoştinŃă cât mai târziu despre vânzare. În 
acest sens inculpaŃii nu i-au comunicat părŃii vătămate intenŃia de vânzare a apartamentului, nu au 
pus-o în legătură cu cumpărătorul şi nici nu au discutat cu partea vătămată preŃul convenit, toate 
aceste tratative fiind purtate de inculpaŃi cu martorul P.I. 

Reaua-credinŃă a inculpaŃilor rezultă şi din faptul că nu i-au remis părŃii vătămate diferenŃa 
dintre preŃ şi suma datorată ,respectiv 10.000.000 lei (ROL), aceştia motivând că nu au avut o 
înŃelegere cu partea vătămată în sensul de a-i restitui eventuala diferenŃă. 

În considerarea aceleiaşi intenŃii frauduloase i-au ascuns părŃii vătămate natura şi conŃinutul 
actului semnat - procură şi nu i-au dat nici un exemplar al acesteia, cunoscând că aceasta poate 
revoca în orice moment un asemenea act. 

Ca şi prim aspect ,raportat la cele ce se critică faŃă de Decizia nr. 157/A/2007 a Tribunalului 
Maramureş ,este de văzut în ce măsură solicitarea principală a recurenŃilor de a se dispune o soluŃie 
de încetare a procesului penal faŃă de acuzaŃiile aduse, fiind incidente dispoziŃiile vizând autoritatea 
de lucru judecat, în funcŃie de decizia civilă nr.662/a/2002 a Tribunalului Maramureş ,sunt de făcut 
următoarele precizări : 

DispoziŃiile procedural penale incidente în materie sunt neechivoce în sensul că, conform 
art.22 al.2 C.pr.pen., hotărârea definitivă a instanŃei civile prin care a fost soluŃionată acŃiunea civilă 



nu are autoritate de lucru judecat în faŃa instanŃei penale cu privire la existenŃa faptei penale, a 
persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăŃiei acesteia. 

Opunerea în faŃa instanŃei penale a împrejurării ca acea procură notarială a fost considerată 
„validă” de către instanŃa civilă nu produce consecinŃele juridice învederate în recursurile 
promovate. 

Hotărârea instanŃei civile s-a limitat exclusiv la constatarea valabilităŃii aparente, sub aspect 
strict civil, a aspectelor de formă necesare pentru încheierea unuia astfel de document . În nici un 
caz simpla valabilitate sub aspect formal a înscrisului nu poate conduce la înlăturarea manifestărilor 
concrete ale inculpaŃilor de a induce şi menŃine în eroare partea vătămată cu ocazia derulării acelui 
contract de împrumut. 

 IntenŃia frauduloasă a inculpaŃilor derivă din complexul faptic întreprins de aceştia ce au 
avut rezultatul dezastruos asupra părŃii vătămate şi anume înstrăinarea fără voinŃa sa a propriului 
apartament. 

Mai mult, activitatea de inducere în eroare sau menŃinere în eroare a părŃii vătămate 
specifică infracŃiunii de înşelăciune, aşa cum este ea înscrisă în ipoteza normei incriminatoare de la 
art.215 al.1 şi 3 C.pr.pen., s-a realizat în mai multe etape succesive printre care şi aceea a 
momentului în care s-a întocmit  procura specială , înscris care după cum s-a menŃionat nici nu 
prezintă relevanŃă cu privire strict la aspectele ce Ńin de întrunirea elementelor constitutive ale 
infracŃiunii . 

Indubitabil că inculpaŃii au avut reprezentarea încă de la început că vor vinde fraudulos acel 
apartament , dovadă fiind şi aspectul că ,deşi s-a făcut vorbire şi este de necontestat aspectul ca la 
baza relaŃiei stă un contract de împrumut, părŃile nu au încheiat nici un moment vreo dovadă scrisă 
în acest sens, cu înserarea expresă a vreunui termen de scadenŃă şi a vreunor sancŃiuni în caz de 
nerespectare a acestui termen. 

Aşadar motivele susŃinute în latură penală ,în principal, nu pot fi primite pentru motivele 
mai sus menŃionate ,cu sublinierea că aşa zisele „chestiuni prealabile” în sensul disp.art.44 al.3 
C.pr.pen. sunt excesiv interpretate în favoarea inculpaŃilor. 

Corespund însă realităŃii cele invocate de recurentul G.I. în subsidiar, legate de modul de 
individualizare a executării sancŃiunii rezultante de 2 ani închisoare. 

PoziŃia instanŃei de fond în sensul că se impune un regim de detenŃie efectiv în cauză pentru 
inculpatul G.I. apare ca fiind o interpretare excesivă întrucât nu se reclamă o astfel de necesitate. 

Întreg contextul sancŃionator aplicabil inculpatului a fost analizat în cadrul dosarului de faŃă 
, faptele pentru care a fost sancŃionat penal sunt concurente astfel că nu se poate vorbi de un trecut 
penal al inculpatului în afara cadrului speŃei (la dosar se află  2 extrase de cazier judiciar pentru 
inculpat cu conŃinuturi relativ diferite, fiind de luat în considerare cel mai nou, în funcŃie de cele 
redate şi în cuprinsul rechizitoriului şi de vechea hotărâre de condamnare în care se menŃionează că 
„nu are antecedente penale” , vechiul extras făcând trimitere la anumite infracŃiuni amnistiate). Mai 
mult, de la data comiterii anterioarelor infracŃiuni până la momentul de faŃă a trecut un interval de 
peste 7 ani de zile timp în care inculpatul nu a mai săvârşit alte infracŃiuni. 

Astfel ,scopul pedepsei poate fi atins chiar şi fără o executare efectivă – de altfel, numai în 
această modalitate se poate spera ca inculpatul să facă şi demersuri concrete, financiare de 
„împăcare” cu partea vătămată, însă instanŃa de recurs, în funcŃie de sancŃiunile ce i-au fost anterior 
aplicate ,chiar pentru fapte concurente ,în măsura în care acestea vizează aceeaşi infracŃiune de 
înşelăciune, trebuie a manifesta o anumită atenŃie deosebită faŃă de acest inculpat recurent, şi în 
consecinŃă apreciază că prevederile art.86/1 C.pen. sunt mai apropiate de realizarea scopului  
sancŃiunii şi va face incidenŃa acestora, cu fixarea unui termen de încercare de 5 ani şi cu trimitere 
la art.86/3 C.pen., inculpatul fiind supus măsurilor de supraveghere. 

Evident că pe durata termenelor de încercare ,pentru fiecare dinte inculpaŃii recurenŃi, 
pedepsele accesorii vizând art.64 lit.a,b C.pen., vor fi suspendate. 



Sunt de adus corective dispoziŃiilor instanŃei de fond în latura civilă întrucât, fără putinŃă de 
tăgadă ,cele învederate în recursul promovat ,cu trimitere la art.22 al.2 C.pr.pen., sunt pertinente. 
InstanŃa penală trebuie să ia în considerare cele dispuse pe calea hotărârilor civile - cu impact direct 
asupra modului de soluŃionare a acŃiunii civile în prezenta speŃă. 

Astfel, se va constata că sentinŃa civilă nr.3068/2002 a Judecătoriei Baia Mare prin care în 
final inculpata a fost obligată la plata către partea civilă M.G. a sumei de 50.000.000 lei 
reprezentând tocmai contravaloarea apartamentului înstrăinat în cauză atâta vreme cât restituirea sa 
în natură nu a fost posibilă, prezintă autoritate de lucru judecat. 

Celelalte pretenŃii promovate strict pe calea acŃiunii civile din cadrul procesului penal vizând 
chiria, dovedite în cuantum de 960 euro, evident că se impun a fi menŃinute. 

Se impun a se aduce însă corective dispoziŃiei în latură civilă vizând suma de 35.000 euro, 
adică tocmai contravaloarea pe piaŃă a unui imobil similar celui pierdut de partea civilă, sumă 
apreciată corect de către instanŃa de fond din care însă se impune a se scădea cuantumul de 
50.000.000 lei pentru care există deja titlu executoriu, cu trimitere la instituŃia autorităŃii de lucru 
judecat, după cum s-a menŃionat. 

SoluŃionarea în această modalitate a acŃiunii civile promovate în cadrul procesului penal se 
grefează pe instituŃia juridică a răspunderii civile delictuale inserată la art.998 998 C.civ., 
infracŃiunea de înşelăciune este o infracŃiune de rezultat şi promovarea unei acŃiuni civile într-un 
astfel de proces este pe deplin justificată. Se impune a se face trimitere la temeiurile de echitate 
inserate în materia civilă ,cu trimitere la dispoziŃiile ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului –
art. 6 sub aspectul necesităŃii reparaŃiei integrale de care trebuie să beneficieze cei în drept şi în 
termen rezonabil, şi în final instanŃa de recurs consideră că suma de 35.000 euro este o sumă mai 
apropiată de paguba efectiv cauzată, în acest sens fiind inclusiv adresa expresă din partea unei 
agenŃii imobiliare ,cu trimitere la preŃul pentru un astfel de apartament, repunerea părŃii vătămate în 
situaŃia anterioară prin restituirea în natură a apartamentului fiind evident imposibilă. 

Nu se poate trece însă peste aspectul stric juridic a autorităŃii de lucru judecat pe care-l 
prezintă hotărârea civilă distinctă a Judecătoriei Baia Mare despre care s-a făcut vorbire, suma 
evidenŃiată  va fi scăzută din cuantumul indicat mai sus, cu atât mai mult cu cât în caz contrar s-ar 
ajunge la existenŃa unor hotărâri contradictorii ,la subzistenŃa mai multor titluri executorii pentru 
aceeaşi pagubă în favoarea părŃii civile. 

Procesual, în condiŃiile mai sus descrise ,se vor admite recursurile declarate de cei doi 
inculpaŃi, se va casa decizia împreună cu sentinŃa atacată în ceea ce priveşte modalitatea de 
executare a pedepsei de 2 ani pentru G.I., conŃinutul pedepselor accesorii şi modalitatea de 
rezolvare a acŃiunii civile. 

Rejudecând în aceste limite se va dispune în sensul celor motivate mai sus, restul 
dispoziŃiilor hotărârilor atacate fiind de menŃinut. 

Cererea părŃii civile de obligare a inculpaŃilor la plata unor cheltuieli judiciare în recurs este 
de respins în contextul soluŃiei procesuale alese. (Judecător Macavei Săndel) 

 

Parte responsabilă civilmente . Părinte. Obligare în solidar. CondiŃii. 

 
 Art. 1000 alin2. C.civ. 
Art. 14. 346 C.p.p. 
Potrivit art. 1000 alin 2 Cod civil , părinŃii răspund pentru faptele cauzatoare de prejudiciu 

ale copiilor minori numai dacă aceştia locuiesc împreună cu părinŃii. 
În ipoteza în care părinŃii sunt divorŃaŃi sau nu au fost căsătoriŃi, dar nu locuiesc împreună, 

răspunderea reglementată de art. 1000 alin 2 Cod civil revine doar părintelui cu care locuieşte 
minorul şi care poate supraveghea şi poate îndeplini direct îndatorirea de a-l educa, celălalt 



părinte fiind lipsit de posibilitatea de a urmări şi supraveghea direct conduita minorului şi deci nu 
poate răspunde pentru pagubele cauzate de acesta. 

  Ca atare trebuie îndeplinite cumulativ două condiŃii - să aibă calitatea de părinte şi să 
locuiască cu minorul. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr.271/R/ 10 mai 2007  
Prin sentinŃa penală nr. 1419 din 17 octombrie 2004 a Tribunalului Cluj s-a dispus 

condamnarea inculpatei L. FL., la pedepsele de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracŃiunii 
de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 alin.1, lit. a şi al. 2 lit. b C. pen. cu art. 41 al. 2 C. pen., 
art. 99 şi următoarele C. pen. şi art. 74 lit.c şi art. 76 lit. e C. pen. şi art.40 C. pen., şi 6 (şase) luni 
închisoare, pentru săvârşirea infracŃiunii de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit.e C. 
pen., cu art. 99 şi urm. C. pen. şi art.74 lit.c şi 761it e C. pen. şi art. 40 C. pen. 

S-a constatat că infracŃiunea de furt prev. de art.208 al. 1 C. pen cu art. 41 al.2 C. pen. şi 
art.99 C.pen. (comisă la 13.04. 2004) pentru care a fost condamnată prin sentinŃa penală nr. 270 din 
23.02.2005 a Judecătoriei Cluj-Napoca definitivă la 8.03.2005 la pedeapsa de 3 (trei) luni 
închisoare şi infracŃiunile de furt prev. de art. 208 alin.1 C. pen cu art. 99 şi urm. C. pen. ( comisă la 
23.02 2004) şi furt calificat prev. de art. 208 al. 1, 209 al 1 lit. e C. pen. cu art. 99 şi următoarele 
C.pen. (comisă la 9.03.2004) pentru care a fost condamnată prin sentinŃa penala nr. 978 din 23.06 
2005 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă la 5.07.2005 la pedepsele de 4 (patru) luni şi 6 (şase) 
luni închisoare sunt concurente cu infracŃiunea de furt prev. de art. 208 al. 1 C. pen. (comisă la 
13.05.2003) pentru care a fost condamnată la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare prin sentinŃa 
penală nr. 122 din 20.04 2004 a Judecătoriei Huedin definitivă la 17.05.2004. 

În baza art.85 C. pen s-a dispus anularea suspendării condiŃionate a executării pedepsei de 6 
(şase) luni închisoare aplicată inculpatei prin sentinŃa penală nr. 978 din 23.06 2005 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca. 

S-a descontopit în elementele sale componente pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin 
această hotărâre, astfel: 3 luni închisoare, aplicată prin sentinŃa penală nr.270 din 23.02.2005; 4 luni 
închisoare aplicată prin sentinŃa penală nr.978 din 23.06.2005; 6 luni închisoare aplicată prin 
sentinŃa penală nr. 978 din 23.06.2005; 6 luni închisoare aplicată prin sentinŃa penală nr. 122 din 
20.04.2004. 

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b C.pen. s-a dispus contopirea acestor pedepse, inculpata 
executând pedeapsa cea mai grea de: 6 luni închisoare. 

În baza art. 81 şi 110 C.pen. s-a menŃinut suspendarea condiŃionată a executării acestei 
pedepse pe durata unui termen de încercare de 1 an şi 6 luni, care curge de la 17.05.2004. 

În baza art. 359 C.pr.pen. s-a atras atenŃia inculpatei asupra prevederilor art. 83 C, pen. 
privind revocarea suspendării condiŃionate a executării pedepsei. 

S-a constatat că prezentele infracŃiuni au fost comise în condiŃiile pluralităŃii intermediare de 
infracŃiuni prev. de art.40 C.pen. faŃă de pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatei prin 
sentinŃa penală nr.122 din 20.04.2004 a Judecătoriei Huedin. 

S-a constatat că prezentele infracŃiuni sunt concurente între ele şi cu infracŃiunea de 
complicitate la furt calificat prev. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi a1.2 lit.b C pen. rap. la art. 26 
C.pen. cu art.99 şi următoarele C. pen. şi art.40 C. pen. (comisă la 28 10.2004) pentru care a fost 
condamnat prin sentinŃa penală nr. 978 din 23.06.2005 a Judecătoriei Cluj-Napoca la pedeapsa de 8 
(opt) luni închisoare, pedeapsă ce a fost adăugată pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin sentinŃa 
penală nr.122 din 20.04.2004 a Judecătoriei Huedin în urma revocării suspendării condiŃionate a 
executării pedepsei, inculpata executând pedeapsa de 1 (un) an şi 2(două) luni închisoare. 

În baza art.83 C.pen. s-a revocat suspendarea condiŃionată a executării pedepsei de 6 (şase) 
luni închisoare aplicată prin sentinŃa penală nr.122 din 20.04.2004 a Judecătoriei Huedin, care se va 
executa alături de pedeapsa de 1 (un) an închisoare aplicată la punctul 1 din prezenta hotărâre, în 
total: 1 (un) an şi 6(şase) luni închisoare. 



În baza art.83 C.pen. s-a revocat suspendarea executării pedepsei de 6 (şase) luni închisoare 
aplicată prin sentinŃa penală nr. 122 din 20.04.2004 a Judecătoriei Huedin, care se va executa alături 
de pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare aplicată - la punctul 2 din prezenta hotărâre, în total: 1 (un) 
an închisoare. 

În baza art. 33, 34 lit.b şi 36 al. 1 C.pen. s-a dispus contopirea pedepselor aplicate pentru 
infracŃiunile concurente, inculpata executând pedeapsa cea mai grea, de: 1 (un) an şi 6 (şase) luni 
închisoare, cu executare în regim de detenŃie. 

S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei emis în baza sentinŃei penale nr. 978 
din 23.06.2005 a Judecătoriei Cluj-Napoca şi emiterea unui nou mandat. 

În baza art. 14, 346 C.pr.pen. şi art.998 C.civ. a fost obligată inculpata în solidar cu părŃile 
responsabile civilmente L M. şi R. C.C. să plătească părŃii civile P.C. despăgubiri civile în sumă. de 
5000 lei. 

S-a constatat că părŃile vătămate R. V. şi B.S. N. nu s-au constituit părŃi civile în cauză. 
În baza art. 189 C.pr.pen s-a avansat din FMJ onorariul apărătorului din oficiu  în sumă de 

100 lei. 
În baza art. 191 C.pr.pen. a fost obligată inculpata în solidar cu părŃile responsabile 

civilmente să plătească cheltuieli judiciare statului în sumă de 400 lei. 
Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut că în data de 15.09.2004, 

inculpata L.F. a pătruns în curtea imobilului cu nr.16 de pe str. M. din mun. Cluj-Napoca şi 
constatând că uşa apartamentului cu nr.3 din imobil nu era asigurată cu chei a pătruns în acesta iar 
de pe un scaun din holul locuinŃei a sustras geanta părŃii vătămate P.C. în care se aflau 1500 USD, 
paşaportul, cartea de identitate, un pachet de Ńigări Pall Mall, telefonul mobil marca Siemens C60, 
precum şi alte bunuri. 

Inculpata şi-a însuşit suma de 1500 USD şi telefonul mobil, abandonând geanta în faŃa 
apartamentului cu nr.4 din imobilul cu nr.1 de pe str. V. Martora A. L, proprietara acestui 
apartament a găsit respectiva geantă, sesizând în acest sens organele de poliŃie. Cu această ocazie pe 
pachetul de Ńigări aflat în geanta părŃii vătămate au fost descoperite şi ridicate trei urme papilare, 
dintre care una a fost creată de degetul arătător de la mâna dreaptă a inculpatei, aşa cum reiese din 
raportul de constatare tehnico-ştiinŃifică dactiloscopică. 

Partea vătămată P C s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 55.000.000 lei. 
În data de 4.11.2004, inculpata însoŃită de sora sa L.T se aflau pe str. M. din mun. Cluj-

Napoca, pentru a cerşi. Cele două s-au înŃeles să sustragă bunuri din locuinŃe, sens în care au 
pătruns în curtea imobilului cu nr.27 iar inculpata a rămas să asigure paza, timp în care făptuitoarea 
L.T, profitând de faptul că uşa apartamentului cu nr.6 era închisă dar neasigurată a pătruns în 
interior şi a sustras o geantă. 

Partea vătămată R.V. se afla în bucătăria locuinŃei când atenŃia i-a fost atrasă de prezenŃa şi 
comportamentul inculpatei, care se afla în curtea imobilului, motiv pentru care a ieşit din 
apartament, ocazie cu care a observat-o pe făptuitoare având geanta sustrasă asupra sa. Partea 
vătămată a solicitat sprijinul martorei S.A.M. pentru reŃinerea celor două şi a sesizat organele de 
poliŃie. 

Deoarece prejudiciul a fost recuperat, partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză. 
În cursul zilei de 12.01.2005, cele două sus-amintite au intrat în localul Samus, situat pe str. 

R., din Cluj-Napoca, inculpata îndreptându-se înspre masa la care se aflau partea vătămată B.S.N. şi 
martora P. A. C. solicitându-le să îi dea bani. În timp ce partea vătămată căuta bani, inculpata a 
aşezat un carton pe care îl avea în mână peste telefonul mobil marca Nokia 3310 al părŃii vătămate 
aflat pe masă, pentru ca la plecare să şi-i însuşească. 

Inculpata s-a deplasat în zona PieŃei M. Viteazu unde a încercat să valorifice acel telefon, 
martorului B.N.A., contra sumei de 700.000 lei, fiind însă depistată de organele de poliŃie în 
momentul efectuării tranzacŃiei. Bunul sustras a fost restituit părŃii vătămate care nu s-a constituit 
parte civilă în cauză. 



Împotriva acestei hotărâri a declarat apel partea responsabilă civilmente L. M., solicitând 
admiterea acestuia cu exonerarea de a fi obligat în solidar cu inculpata la plata despăgubiri lor civile 
în sumă de 5000 lei în favoarea părŃii civile P. C., arătând în motivare că este tatăl vitreg al 
inculpatei, iar tatăl biologic are acelaşi nume cu al său şi domiciliază în loc. 

Prin sentinŃa penală nr. 61/26 februarie 2007 a Tribunalului Cluj a fost respins ca nefondat 
apelul declarat de partea responsabilă civilmente L.M. împotriva sentinŃei penale  nr. 1419/17 
octombrie 2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

În considerentele deciziei tribunalului s-a reŃinut că din actul de naştere al inculpatei rezultă 
că tatăl acesteia este L. M., iar mama L., actualmente R. (aşa cum rezultă şi din certificatul de 
naştere al acesteia) C.C., fără a fi menŃionaŃi şi părinŃii acestora din urmă. 

Partea responsabilă civilmente L.M. a învederat instanŃei de apel faptul că mama inculpatei 
este concubina sa numita R C.C ; nu a fost în întreŃinerea lor, ci a bunicii; nu cunoaşte adresa de 
domiciliu a tatălui biologic al inculpatei. 

Inculpata a declarat că a aflat de la mama sa R. C. C. că sus-numitul nu este tatăl său 
biologic ci un alt bărbat, pe care nu l-a cunoscut niciodată. 

Adresa de domiciliu a inculpatei aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar este comuna 
Aghireşu jud. Cluj, cu aceeaşi adresă figurând şi sora sa minora L.ł. fiica părŃilor responsabile 
civilmente; totodată, din anchetele sociale ale susnumiŃilor, rezultă că părinŃii acestora sunt părŃile 
responsabile civilmente, având adresa de domiciliu comuna Aghireşu, sat Aghireşu jud. Cluj, că 
inculpata a locuit efectiv la bunica maternă, în acelaşi sat, deoarece tatăl nu o recunoaşte ca fiică. 

Partea responsabilă civilmente L.M. nu a formulat acŃiune în justiŃie prin care să conteste 
menŃiunile cuprinse în actul de naştere la rubrica privind tatăl minorei, astfel că până la obŃinerea 
unei asemenea hotărâri judecătoreşti irevocabile se prezumă că aceste menŃiuni fac dovada deplină 
a filiaŃiei faŃă de tată. 

Pe de altă parte şi în cazul în care ar fi dovedit că nu este tatăl inculpatei, aceasta din urmă ar 
fi fost obligată potrivit art. 14, 346 Cod procedură penală, combinat cu art. 998-999 şi 1000 alin 2 
Cod penal tot în solidar, doar cu mama sa - filiaŃie necontestată în cauză, aceasta din urmă având 
calitate de parte responsabilă civilmente. 

FaŃă de cele arătate, tribunalul, în baza art. 379 pct. 1 lit. b Cod procedură penală a respins 
ca nefondat apelul declarat de partea responsabilă civilmente L.M., împotriva sentinŃei penale nr. 
1419/17 octombrie 2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termenul legal partea responsabilă civilmente L 
M. solicitând admiterea recursului, casarea deciziei atacate şi în urma rejudecării cauzei, să se 
dispună înlăturarea obligării acestuia în solidar cu inculpata L.F. la plata despăgubirilor civile 
deoarece nu este tatăl natural al inculpatei. 

Examinând probele dosarului Curtea va constata că recursul declarat în cauză este fondat. 
Atât instanŃa de fond cât şi cea de apel, ca urmare a administrării unor probe utile, pertinente 

şi concludente a reŃinut o stare de fapt conformă cu realitatea, iar încadrarea juridică a faptei se 
circumscrie elementelor constitutive ale infracŃiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută şi 
pedepsită de art. 208 alin.1, 209 lit. a şi alin.2  lit. b Cod penal cu aplicarea art.41 alin 2 Cod penal 
art. 40 , art.99 şi următoarele Cod penal şi a infracŃiunii de furt calificat  prevăzut şi pedepsit de art. 
208 alin 1, art. 209 alin.1 lit. e Cod penal, art. 40, art. 99 şi următoarele Cod penal cu aplicarea art. 
33 lit. a Cod penal. 

Cu ocazia individualizarea pedepsei aplicate inculpatei au fost avute în vedere criteriile 
generale de individualizare prevăzut de art. 72 Cod penal, pedeapsa fiind just dozată, de altfel 
inculpata nu a atacat  hotărârea primei instanŃe. 

Latura civilă a cauzei a fost soluŃionată în concordanŃă cu probele de la dosar. 
Ca părŃi responsabile civilmente, inculpata fiind minoră la data săvârşirii faptelor - au fost 

introduse L.C.- mama inculpatei şi L. M. domiciliat în com. Aghireş, sat Aghireş. 



L. M. a promovat atât apel cât şi prezentul recurs invocând că în mod eronat a fost obligat în 
solidar cu inculpata L. F. şi partea responsabilă civilmente L.C. la plata despăgubirilor civile, 
deoarece nu este tatăl natural al inculpatei, nu locuieşte împreună cu aceasta ci numai cu mama 
inculpatei. 

Potrivit art. 1000 alin 2 Cod civil , părinŃii răspund pentru faptele cauzatoare de prejudiciu 
ale copiilor minori numai dacă aceştia locuiesc împreună cu părinŃii. 

În ipoteza în care părinŃii sunt divorŃaŃi sau nu au fost căsătoriŃi, dar nu locuiesc împreună, 
răspunderea reglementată de art. 1000 alin 2 Cod civil revine doar părintelui cu care locuieşte 
minorul şi care poate supraveghea şi poate îndeplini direct îndatorirea de a-l educa, celălalt părinte 
fiind lipsit de posibilitatea de a urmări şi supraveghea direct conduita minorului şi deci nu poate 
răspunde pentru pagubele cauzate de acesta. 

Ca atare trebuie îndeplinite cumulativ două condiŃii - să aibă calitatea de părinte şi să 
locuiască cu minorul. 

Din copia după extrasul din registrul de naştere rezultă că tatăl inculpatei este L M. născut la 
02.12.1970 în Câmpia Turzii, iar mama R. C. C. născută la 12.08.1968 în Copşa Mică, iar din 
procesul-verbal încheiat de organele de poliŃie ale com. Apahida rezultă că numitul L. M. născut la 
02.12.1970 în C. Turzii locuieşte în sat Sânnicoara, şi a avut o relaŃie de concubinaj cu R.C. C. însă 
neagă că ar fi tatăl inculpatei deşi din registrul stării civile rezultă acest aspect. 

În contextul celor expuse mai sus, evident că atât instanŃa de fond cât şi cea de apel în mod 
eronat l-au obligat pe numitul L.M. domiciliat în Aghireş; în solidar la plata despăgubirilor civile, 
deoarece nu are calitatea de tată al inculpatei fiind o coincidenŃă de nume cu cel al tatălui natural 
care este L. M. domiciliat în Sânnicoara, astfel că se va admite recursul declarat de partea 
responsabilă civilmente L.M. împotriva deciziei penale nr. 61 din 26.02.2007 a Tribunalului Cluj, 
care va fi casată împreună cu sentinŃa penală nr. 1419 din 17 octombrie 2006, a Judecătoriei Cluj 
Napoca, numai cu privire la soluŃionarea laturii civile a cauzei şi acordării cheltuielilor judiciare 
către stat şi rejudecând cauza în aceste limite:  

Se va dispune înlăturarea obligării în solidar a părŃii responsabile civilmente L.M. cu partea 
responsabilă civilmente L.C.C. şi cu inculpata L.F. la plata despăgubirilor civile în sumă de 5.000 
lei în favoarea părŃii civile P.C şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în sumă de 
400 lei si 190 lei, stabilite de instanŃa de fond si de apel. 

Se vor menŃine celelalte dispoziŃii ale hotărârilor atacate.  
În baza art.189 C.proc.civ. se va stabili în favoarea Baroului de avocaŃi Cluj Napoca suma 

de 100 lei, onorariu pentru apărătorul din oficiu, ce se va plăti din fondurile  Ministerului JustiŃiei. 
În baza art.192 alin.3 C.proc.civ. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. 

(Judecător Ioana-Cristina Morar) 
 
 

InfracŃiune de fals în declaraŃii prev. de art. 292 c.pen. AcŃiune civilă. Rezolvare 

InfracŃiunea prevăzută de art.292 C.pen. este o infracŃiune de pericol, dar aceasta nu 
exclude existenŃa unei părŃi vătămate, având în vedere dispoziŃiile art. 24 C.proc.pen. care stabilesc 
că persoana care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau materială, dacă 
participă în procesul penal, are calitatea de parte vătămată. 

Potrivit art. 348 C.proc.pen. instanŃa rezolvă din oficiu acŃiunea civilă în cazurile prevăzute 
de art.17 C.proc.pen., dar şi în cazurile în care acŃiunea civilă are ca obiect restituirea lucrului, 
desfiinŃarea totală sau parŃială a unui înscris sau restabilirea situaŃiei anterioare săvârşirii 
infracŃiunii. 



SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 409/R/2007 
Prin sentinŃa penală nr.147 din 20 februarie 2007 a Judecătoriei Zalău s-a dispus 

condamnarea inculpatului C.I.I. la pedeapsa de 2000 lei amendă penală. pentru comiterea 
infracŃiunii de fals în declaraŃii prev. de art. 292 C.pen. 

S-a atras atenŃia inculpatului asupra prevederilor art. 631 C.pen. În baza art. 346 C.pr.pen., s-
a respins acŃiunea civilă. 

 A fost obligat inculpatul la 300 lei cheltuieli judiciare către stat. 
 Pentru a pronunŃa această soluŃie, prima instanŃă a reŃinut că inculpatul se află în relaŃii de 

rudenie cu numitului R.I.G. fiind ginerele acestuia. În cursul lunii septembrie 2003, inculpatul a 
asistat la încheierea unui antecontract de vânzare cumpărare sub semnătură privată între R.I.G şi 
A.I., administratorul SC O.I. SRL Rida, contract care avea ca obiect vânzarea unui teren intravilan 
în suprafaŃă de 3.400 m.p. situat în loc. Rida. Cu această ocazie a fost virată şi suma de 90.000.000 
rol de către cumpărător vânzătorului. La încheierea respectivului înscris au participat pe lângă 
inculpat, şi soŃia administratorului se O.I. SRL Rida, numita A.C., în calitate de martor. 

În urma încheierii acestui înscris, R.I.G s-a obligat să încheie şi un contract autentic, după 
intabularea în CF a imobilului. 

După modificarea Titlului de Proprietate, s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 
respectivul teren în favoarea lui R.I.G. pentru jumătate din suprafaŃă, iar cealaltă jumătate în 
favoarea moştenitorilor, R.A., R.T., R. E., R. A.A.. 

La o dată ulterioară, R.I.G. , întrucât i s-a făcut o ofertă mai bună cu privire la acelaşi teren 
din loc. Rida, care a făcut obiectul antecontractului încheiat iniŃial, i-a propus inculpatului să facă 
demersurile necesare să rezilieze respectivul înscris, astfel că C.I.I. a expediat prin poştă suma de 
bani care a fost achitată iniŃial la încheierea înscrisului, dar A.I. a refuzat, întrucât nu a fost de acord 
cu rezilierea. Astfel că inculpatul a încercat restituirea sumei de bani prin intermediul unui executor 
judecătoresc, dar beneficiarul antecontractului a refuzat primirea în mod categoric, dorind ca 
înscrisul să fie respectat. 

La data de 02.06.2004, R.I.G. l-a împuternicit pe inculpat prin procuri speciale să procedeze 
la rezilierea contractului cu S.C.”O.I.” SRL Rida şi să vândă cota parte care îi aparŃinea. Astfel, la 
data de 07.06.2004, C.I.I. împreună cu ceilalŃi proprietari, a vândut terenul numiŃilor C.F. şi C.I., cu 
suma de 150.000.000 rol, contract încheiat în formă autentică în faŃa notarului, inculpatul semnând 
înscrisul în calitate de mandatar al lui R.I.G  

Conform prevederilor contractuale inculpatul, în calitate de mandata,r a declarat sub 
sancŃiunea prevederilor art. 292 C.pen., că nu a mai vândut, donat sau ipotecat terenul care a făcut 
obiectul vânzării în favoarea unei alte persoane fizice sau juridice printr-un antecontract sau 
contract sub semnătură privată. 

Fiind audiat inculpatul în cursul procesului penal, acesta a recunoscut că nu a specificat în 
faŃa notarului că privitor la terenul care a făcut obiectul vânzării a mai fost încheiat un antecontract 
cu SC O.I. SRL Hida, întrucât a apreciat că, în urma încunoştinŃării ultimilor doi cumpărători de 
existenŃa înscrisului anterior şi făcând toate demersurile necesare, din punctul său de vedere pentru 
a fi reziliat contractul, nu mai considera ca fiind necesară menŃionarea acestui aspect şi în faŃa 
notarului public. 

În cursul procesului penal, SC O.I. SRL Rida s-a constituit parte civilă, iar prin încheierea 
din data de 29.11.2006 s-a pus în discuŃie lipsa calităŃii de parte vătămată şi implicit de parte civilă a 
societăŃii, întrucât infracŃiunea de fals în înscrisuri este o infracŃiune de pericol, iar cel de-al doilea 
contract de vânzare cumpărare nu a produs consecinŃe juridice directe societăŃii, astfel că s-a 
constatat că nu sunt îndeplinite condiŃiile prev. de art. 24 C.pr.pen. şi s-a omis citarea SC O.I. SRL 
Rida în calitate de parte vătămată.  

Datorită faptului că în cursul cercetării judecătoreşti s-a constatat că SC O.I. SRL Rida nu 
are calitate de parte vătămată, conform dispoziŃiilor art. 14 C.pr.pen., funcŃia reparatorie urmează a 



se rezolva potrivit dispoziŃiilor regulilor legii civile şi se realizează conform dispoziŃiilor alin.3 lit. a 
aceluiaşi articol. 

Astfel, din economia prevederilor legale din articolul mai sus menŃionat, este evident că 
desfiinŃarea totală sau parŃială a unui înscris este o modalitate de reparare a pagubei în natură, 
aparŃinând acŃiunii civile în procesul penal, fiind supusă dispoziŃiilor legii civile, astfel că, datorită 
celor afirmate anterior, SC O.I. SRL prin administrator are posibilitatea de a se îndrepta instanŃei 
civile. 

 Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel partea civilă SC O.I. SRL Hida şi inculpatul C.I. 
Tribunalul Sălaj prin decizia penală nr.67 din 9 mai 2007, a admis apelul declarat de partea 

civilă SC O.I. SRL împotriva sentinŃei penale nr.147 din 20.02.2007 a Judecătoriei Zalău şi s-a 
dispus  anularea declaraŃiei false făcută de inculpat în calitate de mandatar, referitoare la 
înstrăinarea terenului care face obiectul vânzării  consemnate în contractul de vânzare cumpărare 
autentificat la data de 07.06.2004 de notarul C.A. 

A respins apelul declarat de inculpatul C.I. împotriva aceleiaşi sentinŃe penale. 
A menŃinut celelalte dispoziŃii ale sentinŃei penale. 
Inculpatul a fost obligat la 300 lei cheltuieli judiciare către stat în apel. 
Împotriva deciziei tribunalului şi implicit a sentinŃei instanŃei de fond a declarat recurs SC 

O.I. SRL şi inculpatul C.I.I. 
Prin motivele scrise de recurs SC O.I. a solicitat casarea în întregime a hotărârilor şi 

rejudecându-se dosarul, să se dispună conform art.348 C.proc.pen. desfiinŃarea totală a contractului 
de vânzare-cumpărare autentificat încheiat la 7 iunie 2004, cu menŃinerea celorlalte dispoziŃii ale 
hotărârilor atacate. 

Prin recursul său, inculpatul a solicitat casarea hotărârilor instanŃelor de fond şi pe cale de 
excepŃie a se constata lipsa calităŃii procesuale de parte vătămată a SC O.I. SRL, deoarece 
infracŃiunea în fals în declaraŃii este una de pericol şi nu de rezultat, iar pe fond a se dispune 
achitarea sa în baza art.10 lit.c şi art.11 pct.2 lit.a C.proc.pen. întrucât fapta nu a fost comisă de 
către el, el fiind mandatat de către socrul său să-l reprezinte la încheierea contractului de vânzare-
cumpărare. 

Curtea examinând recursurile declarate prin prisma motivelor invocate, ajunge la 
următoarele constatări: 

La data de 1 septembrie 2003 s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare între SC 
O.I. SRL Hida şi H.I.G. având ca obiect suprafaŃa de 3400 mp teren intravilan în localitatea Hida cu 
suma de 30.000.000 lei, sumă ce a fost achitată de SC O.I. vânzătorului. La semnarea acestui 
contract a participat în calitate de martor, inculpatul C.I.I. 

Ulterior, la data de 2 iunie 2004 vânzătorul îl împuterniceşte pe inculpat, care ştia de 
existenŃa antecontractului, prin două procuri speciale, să rezilieze contractul cu SC O.I. şi să vândă 
cota sa de proprietate oricui va crede de cuviinŃă. 

La 7 iunie 2004 inculpatul C.I. vinde alături de alŃi coproprietari, terenul ce fusese vândut 
anterior de socrul său, numiŃilor C.I. şi F. cu suma de 150.000.000 lei, acest contract fiind încheiat 
în formă autentică. 

La semnarea contractului autentic, inculpatul s-a prezentat ca mandatar al numitului H.I. 
declarând sub sancŃiunea prevederilor art.292 C.pen. că nu a mai vândut, donat sau ipotecat terenul 
ce face obiectul acestei vânzări, în favoarea altei persoane fizice sau juridice printr-un antecontract 
sub semnătură privată sau autentic, deşi avea cunoştinŃă de antecontractul încheiat cu SC O.I. SRL 
Hida, intenŃia inculpatului fiind în afara oricărui dubiu în săvârşirea infracŃiunii dedusă judecăŃii. 

InstanŃa de fond a reŃinut că infracŃiunea de fals în declaraŃii este o infracŃiune de pericol şi 
pentru că cel de-al doilea contract nu a produs consecinŃe juridice directe părŃii vătămate, nu sunt 
îndeplinite condiŃiile prevăzute de art.24 C.proc.pen. şi s-a omis citarea ei în calitate de parte 
vătămată. Cu toate acestea, în soluŃionarea pe fond a cauzei a respins în baza art.346 C.proc.pen. 
acŃiunea civilă. 



Tribunalul, ca instanŃă de apel a reŃinut că infracŃiunea vizată de art.292 C.pen. este o 
infracŃiune de pericol dar aceasta nu exclude existenŃa unei părŃi vătămate, având în vedere că 
dispoziŃiile art.24 C.proc.pen. care stabilesc că persoana care a suferit prin fapta penală o vătămare 
fizică, morală sau materială, dacă participă în procesul penal au calitatea de parte vătămată. 

InstanŃa de apel învederează că prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentic 
din 7 iunie 2004, partea vătămată a suferit un prejudiciu material ce constă în pierderea dreptului de 
proprietate asupra terenului în suprafaŃă de 3400 mp şi a sumei de bani achitată pentru acesta. 

Tribunalul Sălaj reŃinând că din moment ce instanŃa penală a fost corect sesizată cu 
judecarea infracŃiunii prev. de art.292 C.pen. şi stabilind vinovăŃia inculpatului, ea avea obligaŃia să 
soluŃioneze şi latura civilă a cauzei, astfel că în mod judicios a procedat la anularea declaraŃiei false 
făcută de inculpat în cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare autentificat la 7 iunie 2004 de 
către notarul C.A. 

Recursul SC O.I. SRL Hida este fondat deoarece din economia dispoziŃiilor legale rezultă că 
acŃiunea civilă capătă caracter oficial şi în alte situaŃii decât cele prevăzute în art.17 C.proc.pen. 

Astfel, în art.348 C.proc.pen.se arată că instanŃa rezolvă din oficiu acŃiunea civilă în cazurile 
prevăzute de art.17 C.proc.pen., dar şi în cazurile în care acŃiunea civilă are ca obiect restituirea 
lucrului, desfiinŃarea totală sau parŃială a unui înscris sau restabilirea situaŃiei anterioare săvârşirii 
infracŃiunii, punct de vedere împărtăşit de practica judiciară constantă a instanŃei supreme. 

Aşa fiind, curtea va admite ca fondat în baza art.38515 pct.2 lit.d C.proc.pen. recursul 
declarat de SC O.I. SRL împotriva dec.pen.nr.67 din 9 mai 2007 a Tribunalului Sălaj, pe care o va 
casa împreună cu sentinŃa penală 147 din 20 februarie 2007 a Judecătoriei Zalău sub aspectul laturii 
civile a cauzei şi rejudecând în această limită: 

În baza art.348 C.proc.pen. va dispune restabilirea situaŃiei anterioare săvârşirii infracŃiunii 
şi desfiinŃarea totală a contractului de vânzare-cumpărare autentificat, încheiat la data de 7 iunie 
2004 sub nr. 4674 de către Biroul Notarilor Publici AsociaŃi C., ca efect al stabilirii vinovăŃiei 
inculpatului în săvârşirea infracŃiunii prev. de art.292  C.pen. 

SoluŃia de mai sus s-a impus datorită faptului că atât acŃiunea penală cât şi cea civilă au fost 
exercitate concomitent în cadrul procesului penal, condiŃii în care instanŃa are obligaŃia să se 
pronunŃe prin aceeaşi hotărâre şi asupra acŃiunii civile. 

Este evident că fiind stabilită răspunderea penală a inculpatului, trebuia antrenată şi 
răspunderea civilă a acestuia, care se află în raport direct de cauzalitate cu infracŃiunea comisă. 
Restabilirea situaŃiei anterioare comiterii infracŃiunii şi anularea contractului autentic de vânzare-
cumpărare, se impune pentru faptul, că atâta vreme cât conŃine declaraŃii neconforme cu realitatea, 
nu poate fi menŃinut în fiinŃă un asemenea act, date fiind consecinŃele pe care le poate produce pe 
plan juridic părŃilor contractante. 

Cu privire la excepŃia lipsei calităŃii procesuale a SC O.I. SRL Hida, curtea reŃine că aceasta 
nu este fondată deoarece aceasta a suferit o vătămare ca efect al activităŃii infracŃionale a 
inculpatului dar pe de altă parte, conform art.348 C.proc.pen. instanŃa de judecată este obligată să 
rezolve din oficiu acŃiunea civilă când aceasta are ca obiect desfiinŃarea totală sau parŃială a unui 
înscris precum şi restabilirea situaŃiei anterioare săvârşirii infracŃiunii. 

Ca atare, nu prezintă importanŃă dacă în speŃă este vorba de o infracŃiune de pericol sau de 
rezultat, câtă vreme instanŃa potrivit dispoziŃiilor legale este obligată să soluŃioneze din oficiu latura 
civilă în cazul falsificării totale sau parŃiale a unor înscrisuri. 

Potrivit art.62 din Codul de procedură penală, în vederea aflării adevărului, organul de 
urmărire penală şi instanŃa de judecată sunt obligate să lămurească speŃa sub toate aspectele, pe bază 
de probe. 

Ca atare, săvârşirea cu vinovăŃie a unei fapte prevăzute de legea penală şi care prezintă 
pericol social, trebuie să fie stabilită pe bază de probe, convingerea de vinovăŃie trebuind a fi certă, 
aşa încât să fie trasă la răspundere, potrivit vinovăŃiei, doar acea persoană care a comis o 
infracŃiune. 



În consecinŃă, în raport de textul menŃionat, cu referire la art.17 alin.2 şi art.52 din Codul 
penal, precum şi art.1 din C.proc.pen., scopul procesului penal trebuie realizat în aşa fel încât să 
armonizeze interesul apărării sociale cu interesele individului. 

În cauză, atât în cursul urmăririi penale cât şi în cadrul cercetării judecătoreşti au fost 
administrate probe, în raport de care instanŃa a reŃinut corect starea de fapt, conformă cu realitatea şi 
care dovedesc cert vinovăŃia inculpatului. 

Cum probele administrate susŃin învinuirea nu se poate vorbi de o discordanŃă dintre probele 
reŃinute de instanŃă şi conŃinutul real al probelor, prin ignorarea unor aspecte evidente ce ilustrează 
nevinovăŃia inculpatului şi care a avut drept consecinŃă pronunŃarea altei soluŃii decât cea impusă de 
materialul probator administrat, ipoteză ce nu se constată în cauză. 

Pe de altă parte, încadrarea juridică a faptei săvârşite de inculpat este cea corectă în raport de 
următoarele aspecte, corect valorizate de către instanŃa de fond. 

Latura obiectivă a infracŃiunii de fals în declaraŃii, prevăzută în art.292 C.pen., presupune o 
declaraŃie necorespunzătoare, în total sau în parte, adevărului,făcută unei unităŃi din cele la care se 
referă art.145 C.pen., care era competentă să ia act de acea declaraŃie. 

DeclaraŃia trebuie să fie dintre acelea care, potrivit legii sau împrejurărilor, serveşte la 
producerea unei consecinŃe juridice. 

Sub aspectul laturii subiective, infracŃiunea se comite cu intenŃie directă şi în vederea unui 
anumit scop (producerea unei consecinŃe juridice), urmărit de făptuitor, fără însă a fi necesar ca 
acesta să fie efectiv realizat. Nu interesează dacă făptuitorul a urmărit acel scop pentru sine sau 
pentru altul. Este de reŃinut astfel poziŃia inculpatului care se apără că a acŃionat în calitate de 
mandatar al socrului său. 

Consumarea infracŃiunii are loc în momentul în care declaraŃia mincinoasă este primită ori 
consemnată de organul competent. 

Dacă, despre declaraŃia neadevărată s-a luat act în cuprinsul unui act autentic, instanŃa de 
judecată, pronunŃând condamnarea, urmează a dispune anularea acelui act ce conŃine declaraŃii 
neconforme cu realitatea. 

Pentru a conchide, fapta unei persoane de a declara şi a autentifica în faŃa notarului o 
declaraŃie sau un contract în care afirmă împrejurări nereale constituie infracŃiunea de fals în 
declaraŃii prev. de art.292 C.pen. 

Din probele administrate în cauză, rezultă că inculpatul a avut cunoştinŃă de acel 
antecontract încheiat de socrul său în calitate de vânzător cu SC O.I. Hida, în care el a avut calitatea 
de martor. Apoi, în mod judicios se reŃine că la 7 iunie 2004, a vândut acest teren ce fusese anterior 
înstrăinat SC O.I., numiŃilor C. I. şi F. cu o sumă mult mai mare decât cea anterioară, din 
antecontract, declarând sub sancŃiunea prevederilor art.292 C.pen. că acel teren nu a mai fost 
vândut, donat sau ipotecat în favoarea unei alte persoane fizice sau juridice printr-un antecontract 
sau contract autentic, deşi aşa cum am învederat avea cunoştinŃă de antecontractul încheiat de socrul 
său cu SC O.I. Hida, intenŃia sa fiind directă în comiterea infracŃiunii. 

Inculpatul s-a apărat cu împrejurarea că el a acŃionat în calitate de mandatar, astfel că nu 
poate să se facă vinovat de infracŃiunea imputată. 

Conform dispoziŃiilor legale şi a practicii judiciare în materie a instanŃei supreme “nu 
interesează dacă făptuitorul a urmărit acel scop pentru sine sau pentru altul, respectiv producerea 
unei consecinŃe juridice. Mai mult, potrivit legii civile, mandatarul răspunde pentru dol, el având 
cunoştinŃă la încheierea contractului autentic din 7 iunie 2004, ca acel teren fusese anterior 
înstrăinat SC O.I., act la care a participat în calitate de martor. 

Prin întreaga sa atitudine inculpatul a săvârşit infracŃiunea de fals în declaraŃii prev. de art. 
292 C.pen., fapta fiind comisă cu intenŃie directă. DeclaraŃia falsă făcută în faŃa notarului a avut ca 
şi scop perfectarea contractului cu noii cumpărători şi încasarea preŃului de 150.000.000 lei, în caz 
contrar, contractul nu ar fi putut fi încheiat şi perfectat. 



 Pentru aceste motive, s-a respins ca nefondat recursul inculpatului în baza art.385/15 pct.1 
lit.b C.proc.pen. (Judecător  Delia Purice) 

 

Măsuri preventive. Revocarea măsurii arestării preventive. Recurs inadmisibil 

Potrivit art. 140 3 alin 1 Cod procedură penală împotriva încheierii prin care judecătorul 
dispune în timpul urmăririi penale, printre altele înlocuirea unei măsuri preventive, inculpatul şi 
procurorul pot face recurs la instanŃa superioară în termen de 24 de ore. 

Per a contrario, împotriva încheierii prin care se dispune respingerea cererii de înlocuire a 
măsurii arestării preventive, ca şi în speŃă, nu poate fi atacată separat cu recurs, de altfel atât în 
minută cât şi în dispozitivul hotărârii atacate de către recurent se menŃionează că aceasta este 
definitivă. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 733 din 6 decembrie 2007 
Prin Încheierea penală nr. 695/22 noiembrie 2007 a Tribunalului Cluj a fost respinsă în baza 

art. 140 3 raportat la art. 139 Cod procedură penală cererea de revocare a măsurii arestării preventiv 
a inculpatului S.G.D.. 

În considerentele încheierii se arată că prin încheierea penală nr. 95/C/19 octombrie 2007 
pronunŃată în dosarul nr. 4577/117/2007 al Tribunalului Cluj în temeiul art. 149 1 Cod procedură 
penală raportat la art. 148 alin 1 lit. b, e şi f Cod procedură penală s-a admis propunerea formulată 
DIRECłIA DE INVESTIGARE A INFRACłIUNILOR DE CRIMINALITATE 
ORGANIZATĂ ŞI TERORISM-SERVICIUL TERITORIAL CLUJ şi, în consecinŃă s-a dispus 
arestarea preventivă a inculpatului S.G.D. pe o perioadă de 29 zile, cu începere din data de 19 
octombrie 2007  până la data de 16 noiembrie 2007. 

Ulterior, prin încheierea penală nr. 97/C/2007, a fost admisă propunerea de prelungire a 
măsurii arestării preventive  formulată de DIICOT-SERVICIUL TERITORIAL CLUJ, şi în temeiul 
art. 155, art. 156 şi art. 159 Cod procedură penală, s-a dispus prelungirea măsurii arestării 
preventive a inculpatului pentru o perioadă de 21 de zile, cu începere de la data de 17 noiembrie 
2007 până la data de 7 decembrie 2007, fiind respinsă cererea acestuia de înlocuire a măsurii 
arestului preventiv cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea. 

Inculpatul este cercetat în dosarul nr. 99D/P al DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul Teritorial Cluj, pentru săvârşirea infracŃiunilor trafic 
de persoane şi de minori, prev şi ped de art. 12 alin 1 şi 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea 
art. 41 alin 2 Cod penal, art. 13 alin 1,2,3 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod 
penal cu art. 37 lit. b Cod penal, reŃinându-se în sarcina sa că, începând cu anul 2004, precum şi în 
cursul anului 2006, împreună cu alte persoane, prin violenŃă, ameninŃare, inducere în eroare şi abuz 
de autoritate a recrutat, transportat şi găzduit mai multe persoane, din care o parte minore, printre 
care părŃile vătămate D.A., S.D. (minoră), T.I.R. şi T.A.M., în scopul exploatării prin obligarea la 
practicarea prostituŃiei. 

Temeiurile care au stat la baza luării şi menŃinerii arestării preventive sunt cele prevăzute de 
art. 143 şi 148 lit. b, e şi f Cod procedură penală. 

InstanŃa a examinat cererea de revocare a măsurii arestării preventive prin prisma 
subzistenŃei sau nu a acestor temeiuri la acest moment, întrucât motivele de ordin familial pe care 
le-a indicat inculpatul în cererea introductivă nu pot sta singure sau prin ele însele la baza revocării 
măsurii preventive dispuse în cauză. 

Examinând dosarul de urmărire penală tribunalul a constatat că în cauză există probe şi 
indicii temeinice în sensul art. 143 Cod procedură penală, din care rezultă că faptele pentru care este 
cercetat inculpatul au fost comise de acesta; astfel, rezultă din procesele-verbale de investigaŃii, 
actele premergătoare efectuate în cauză, rezultatele interogării bazelor de date ale poliŃiei de 



frontieră, copii ale unor acte depuse la dosar de către părŃile vătămate, declaraŃiile părŃilor vătămate 
T.I.R., S.D. (minoră), D.A., declaraŃiile martorilor T.A.M., L.A., R.O., I.I., interceptări ale unor 
convorbiri telefonice, proces-verbal de perchiziŃie corporală indicii temeinice ce converg la acest 
moment în sprijinul ideii că inculpatul a comis faptele de care este acuzat. 

Există indicii în sensul că inculpatul a obligat-o pe numita T.A.M., prin violenŃă şi 
ameninŃare, să practice prostituŃia în parcările situate la ieşirea din municipiul Turda spre 
municipiul Alba-Iulia, la unele scene de violenŃă asistând şi copilul minor al părŃilor; totodată, el 
este cel care l-a prezentat pe inculpatul G. (cercetat în stare de arest preventiv în acelaşi dosar) părŃii 
vătămate T.I.R. - sora concubinei sale, spunându-i că acesta din urmă ar fi proprietarul unui mare 
hotel de pe litoral, calitate în care o va angaja pe post de cameristă, partea vătămată acceptând, 
având mare nevoie de bani la acea dată, întrucât fiul său era grav bolnav şi avea nevoie de 
tratament. În realitate, există date că pe litoral, cei doi inculpaŃi, prin violenŃă ş ameninŃare au 
obligat-o să practice prostituŃia în beneficiul lor. 

Tot din actele dosarului de urmărire penală reiese că acelaşi tratament le-ar fi fost aplicat şi 
părŃilor vătămate D.A. şi S.D. (minoră), inculpatul obligându-le să se prostitueze alături de 
concubina sa, însuşindu-şi toate încasările. 

De asemenea, chiar în conŃinutul hotărârii prin care s-a dispus prelungirea măsurii arestării 
preventive s-a reŃinut, pe baza actelor din dosarul de urmărire penală, că după acostarea părŃii 
vătămate D.A., în august 2006 de către inculpatul S.G.D., acesta a obligat-o să se prostitueze alături 
de concubina sa, iar la refuzul părŃii vătămate, aceasta a fost bătută de către inculpat. 

Există de asemenea date că, tot cu ajutorul concubinei sale, inculpatul S.G.D. a determinat-o 
şi pe partea vătămată S.D. să practice prostituŃia pentru el, iar după cca. 2-3 săptămâni partea 
vătămată a reuşit să fugă de la inculpat fiind ajutată de nişte martori. 

Nu se poate aprecia la acest moment că temeiurile prevăzute de art. 148 lit. b şi e Cod 
procedură penală nu ar fi incidente în cauză, deoarece acestea sunt dovedite prin declaraŃiile părŃii 
vătămate T.I.R., din care a reieşit că, după ce a depus plângeri penale la poliŃie  împotriva 
inculpaŃilor G.C. şi M.S., inculpatul S.G.D. i-a transmis mesaje de ameninŃare pe telefonul mobil, 
cât şi direct, din cauza cărora se pare că partea vătămată a plecat în Spania. De altfel, inculpatul 
S.G.D. a şi fost ulterior arestat, această conduită a sa determinând , printre alte motive, luarea 
măsurii preventive. 

Ulterior, după arestarea inculpatului G., s-a întors în Ńară, inculpatul S. contactând-o şi 
cerându-i să-l însoŃească la poliŃie pentru a-şi schimba declaraŃiile date, respectiv să dea altele, 
contrare adevărului. 

Totodată, din procesul-verbal de percheziŃie corporală întocmit de organele de urmărire 
penală în data de 18 octombrie 2007, efectuat cu ocazia audierii sale în calitate de învinuit reiese că, 
verificându-se lista mesajelor expediate chiar în acea zi la ora 11,54 de pe celularul personal, 
inculpatul a trimis un mesaj numitei R., cu următorul conŃinut: „R., dacă zici că ai fost cu mine la 
mare mă arestează, mai bine zi că eu nu am fost cu tine, că îmi dă drumu’, aşa te rog !”. 

Sunt îndeplinite în cauză şi subzistă în continuare şi cerinŃele temeiului prevăzut de art. 148 
lit. f Cod procedură penală, având în vedere infracŃiunile pentru care este cercetat inculpatul şi 
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, iar lăsarea sa în libertate prezintă 
pericol concret pentru ordinea publică, aspect ce rezultă din gravitatea faptelor, concretizată în 
modul de săvârşire şi urmările produse; persoana inculpatului care este recidivist, dând dovadă de 
perseverenŃă în câmpul infracŃional; totodată, acest pericol este perceput şi ca o stare de insecuritate 
în rândul comunităŃii în care a acŃionat inculpatul, în cazul în care autorităŃile nu iau măsuri ferme 
împotriva celor care comit astfel de fapte. 

Tribunalul a apreciat că exista la acel moment date mai mult decât suficiente în sensul că, 
ajuns în libertate, exista posibilitatea reală ca inculpatul să continue să exercite presiuni asupra 
părŃilor vătămate şi a martorilor. 



În ceea ce priveşte certificarea convorbirilor telefonice, chiar în cererea de prelungire a 
măsurii arestării preventive soluŃionată de Tribunalul Cluj prin încheierea penală nr. 97/C/2007 s-a 
arătat că unul din motivele de prelungire a măsurii arestării este tocmai certificarea unor convorbiri 
telefonice referitoare la inculpatul S., ultimul arestat în cauză, şi traducerea actelor efectuate prin 
comisii rogatorii în Olanda şi Austria. Acelaşi lucru se poate afirma şi cu privire la cererile în 
probaŃiune formulate de apărătorul inculpatului în faŃa procurorului, organul de urmărire penală 
urmând a aprecia în această fază procesuală dacă aceste cereri sunt utile şi necesare aflării 
adevărului în cauză. 

Din aceste considerente, apreciind că temeiurile arestării subzistă şi nici nu s-au modificat, 
tribunalul a dispus respingerea cererii de revocare (şi implicit cererea subsidiară de înlocuire a 
măsurii arestării preventive) formulată de inculpat, urmând a-l obliga pe acesta la plata cheltuielilor 
judiciare avansate de stat în sumă de 50 lei. 

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul S.G.D. solicitând admiterea 
recursului, casarea încheierii atacate şi în urma rejudecării cauzei să se dispună revocarea măsurii 
arestării sale preventive. 

Examinând probele dosarului Curtea va constata că recursul declarat în cauză este 
inadmisibil. 

Potrivit art. 140 3 alin 1 Cod procedură penală împotriva încheierii prin care judecătorul 
dispune în timpul urmăririi penale, printre altele înlocuirea unei măsuri preventive, inculpatul şi 
procurorul pot face recurs la instanŃa superioară în termen de 24 de ore. 

Per a contrario, împotriva încheierii prin care se dispune respingerea cererii de înlocuire a 
măsurii arestării preventive, ca şi în speŃă, nu poate fi atacată separat cu recurs, de altfel atât în 
minută cât şi în dispozitivul hotărârii atacate de către recurent se menŃionează că aceasta este 
definitivă. 

În contextul celor expuse mai sus, Curtea în baza art. 385 15 pct. 1 lit. a Cod procedură 
penală va respinge ca inadmisibil recursul declarat de inculpatul S.G.D. împotriva încheierii nr. 
695/22 noiembrie 2007 a Tribunalului Cluj. (Judecător Ioana Cristina Morar) 

 
 
 

Măsuri preventive. Anularea uneia dintre interdicŃiile impuse de instanŃă în cadrul măsurii de a 
nu părăsi localitatea. Recurs. Admisibilitate  

În speŃă, nu s-a solicitat revocarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea, 
în integralitatea ei, ci doar încetarea sau înlocuirea a uneia din obligaŃiile impuse de instanŃă în 
cadrul măsurii preventive. 

Nu se pot extinde dispoziŃiile legale privind inexistenŃa unei căi de atac în cazul respingerii 
cererii de încetare sau înlocuire a unei măsuri preventive, şi la cazul respingerii cererii de încetare 
sau înlocuire doar a unei obligaŃii impuse de instanŃă, în cadrul măsurii preventive, pentru că ar 
însemna o adăugare la lege. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 270/R din 9 mai 2007 
Prin Încheierea penală nr. 63/F/12 martie 2007 a Tribunalului BistriŃa – Năsăud, s-a respins 

ca neîntemeiată cererea formulată de petentul R.C., pentru anularea interdicŃiei de utilizare a 
internetului, măsură dispusă prin decizia penală nr. 50/R/2007 a CurŃii de Apel Cluj. 

A fost obligat petentul la 10 lei cheltuieli judiciare către stat. 
Pentru a pronunŃa această soluŃie, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Prin decizia penală nr. 50/R/2007 pronunŃată la 25 ianuarie 2007 de Curtea de Apel Cluj, s-a 

admis recursul declarat de către inculpatul R.C. împotriva încheierii penale din 10 ianuarie 2007 a 



Tribunalului BistriŃa-Năsăud, s-a casat în parte dispoziŃia de menŃinere a măsurii arestării 
preventive a inculpatului şi rejudecând, în temeiul dispoziŃiilor art. 139 raportat la art. 145 Cod 
procedură penală, s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu 
părăsi localitatea, respectiv municipiul BistriŃa. Totodată, s-a impus inculpatului, în temeiul 
dispoziŃiilor art. 145 alin 11 Cod procedură penală, respectarea obligaŃiilor prevăzute la lit. a-d şi s-a 
dispus, în temeiul dispoziŃiilor art. 145 alin 1 2 lit. f Cod procedură penală , interzicerea utilizării 
Internetului, pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea.  

Pentru a dispune astfel cu privire la utilizarea Internetului, s-a avut în vedere împrejurarea că 
faptele ce-i sunt reŃinute în sarcină au fost săvârşite prin utilizarea Internetului, de către inculpatul 
R.C.. 

Tribunalul a apreciat că, în cauză, nu este incidentă excepŃia autorităŃii de lucru judecat, 
deoarece potrivit dispoziŃiilor art. 145 alin 2 3 Cod procedură penală, dacă pe durata obligării de a 
nu părăsi localitatea au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaŃii, fie 
înlocuirea sau încetarea celor existente, procurorul sau instanŃa dispune aceasta prin ordonanŃă sau 
încheiere motivată. 

În cauză nu s-a făcut dovada că de la data la care s-a impus interzicerea utilizării Internetului 
şi până în prezent s-au schimbat împrejurările avute în vedere de către instanŃa care a stabilit această 
obligaŃie. Astfel, inculpatul era student şi la data la care s-a dispus înlocuirea măsurii arestării 
preventive şi este student şi în prezent. Împrejurarea că inculpatul nu a putut să-şi găsească un loc 
de muncă din cauză că nu poate utiliza Internetul, invocată de către acesta este exagerată, deoarece 
nu orice loc de muncă implică utilizarea Internetului, există o multitudine de locuri de muncă care 
nu impun utilizarea acestuia. 

Apărarea inculpatului se poate face prin contactarea unor avocaŃi şi de către aparŃinătorii 
acestuia, iar legislaŃia aplicabilă pentru faptele pentru care este cercetat se poate studia de către 
apărătorii săi, neimplicând o consultare nemijlocită de către inculpat. 

Pentru găsirea unor cursuri necesare pregătirii sale, pentru găsirea unor avocaŃi specializaŃi 
în materie penală sau a unor acte normative (inclusiv practică judiciară) inculpatul poate apela la 
aparŃinătorii săi (familie, prieteni, colegi, etc.) sau la apărătorul său. 

Dată fiind modalitatea în care s-au comis faptele pentru care inculpatul petent este cercetat, 
prin utilizarea calculatorului şi implicit a Internetului (fiind irelevant faptul că informaŃiile de pe 
Internet i-au fost furnizate de către ceilalŃi coinculpaŃi, nu pentru că petentul nu putea sau nu ştia 
desfăşura şi el activităŃi ilegale în sisteme informatice, spam, etc., ci din lipsă de timp şi pentru o 
mai mare „operativitate” în printarea cardurilor cu care s-au sustras sume de bani, existând, de fapt, 
o „specializare” a inculpaŃilor în activităŃile desfăşurate, deduse cercetării judecătoreşti), nu se 
impune încetarea (ridicarea, anularea) obligaŃiei impuse de către Curtea de Apel Cluj. Prin actul de 
acuzare se reŃine că petentul, împreună cu alŃi inculpaŃi au falsificat instrumente de plată electronică 
şi au efectuat operaŃii de retragere de numerar prin utilizarea acestora, folosindu-se de calculator şi 
informaŃiile obŃinute prin utilizarea Internetului. 

Pentru toate aceste considerente, s-a respins, ca neîntemeiată, cererea petentului inculpat cu 
privire la anularea interdicŃiei de a folosi Internetul, astfel cum a fost instituită prin decizia CurŃii de 
Apel, sus-menŃionată. 

Împotriva încheierii penale pronunŃate de Tribunalul BistriŃa-Năsăud, a formulat recurs 
petentul inculpat R.C., solicitând casarea acesteia şi, rejudecând, să se admită cererea sa şi să se 
anuleze interdicŃia de utilizare a internetului instituită prin decizia CurŃii de Apel Cluj sau, să fie 
înlocuită această interdicŃie cu aceea de utilizare a mijloacelor concrete, prin care se presupune că a 
săvârşit faptele pentru care este cercetat – aparatul MSR 206 şi programul Exeba de imprimare a 
datelor pe cardurile falsificate. 

S-a arătat în motivarea recursului că, instanŃa care a dispus măsura nu a Ńinut seama că 
Internetul, ca mijloc de acces la informaŃii publice, nu se încadrează în prevederile art. 145 alin1/2 
C.pr.pen., nefiind o profesie, meserie sau activitate, ci un mijloc de comunicare. 



De asemenea, s-au reiterat motivele din cererea iniŃială, respectiv că, datorită acestei 
interdicŃii este în imposibilitate de a-şi găsi un loc de muncă corespunzător pregătirii sale, posturile 
care i-au fost oferite până acum (şi pentru care a depus acte doveditoare la dosar ), necesită 
accesarea şi utilizarea Internetului. Petentul mai arată că, nu este cercetat pentru infracŃiuni de 
natura celor specifice Internetului, ci doar pentru fals material şi falsificare de mijloace de plată, cea 
ce ar presupune doar o eventuală interdicŃie de utilizare a aparatului folosit la comiterea acestor 
fapte ( aparatul MSR 206 şi programul informatic prin care se imprimau informaŃiile falsificate pe 
carduri). 

Verificând hotărârea atacată, pe baza lucrărilor şi materialului din dosarul cauzei, în virtutea 
dispoziŃiilor art. 38514 şi art. 385 6 alin. 3 C.pr.pen., prin prisma motivelor invocate şi a 
reglementărilor în materie, Curtea constată următoarele: 

În ceea ce priveşte excepŃia inadmisibilităŃii acestui recurs, invocată de reprezentantul 
Parchetului, pe motiv că nu este prevăzută de lege nici o cale de atac pentru o astfel de cerere 
(anularea unei interdicŃii impuse de instanŃă în cadrul măsurii obligării de a nu părăsi localitatea) – 
se constată că nu este întemeiată, urmând a fi respinsă. 

Astfel, potrivit art. 141 C.pr.pen., nu este supusă nici unei căi de atac, încheierea prin care, 
în cursul judecăŃii, prima instanŃă sau instanŃa de apel respinge cererea de revocare, înlocuire sau 
încetare de drept a unei măsuri preventive. 

În speŃă însă, nu s-a solicitat revocarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi 
localitatea, în integralitatea ei, ci doar încetarea sau înlocuirea – în baza art. 145 alin. 2/3 C.pr.pen. - 
a uneia din obligaŃiile impuse de instanŃă în cadrul măsurii preventive, în virtutea dispoziŃiilor art. 
145 alin. 1/2 C.pr.pen. 

Aşa fiind, nu se pot extinde dispoziŃiile legale privind inexistenŃa unei căi de atac în cazul 
respingerii cererii de încetare sau înlocuire a unei măsuri preventive, şi la cazul respingerii cererii 
de încetare sau înlocuire doar a unei obligaŃii impuse de instanŃă, în cadrul măsurii preventive, 
pentru că ar însemna o adăugare la lege,  ceea ce este inadmisibil. 

Legiuitorul nu a interzis în mod expres această cale de atac, dar nici nu a prevăzut-o în mod 
expres, ceea ce nu poate fi interpretat în sensul că nu poate fi promovată calea de atac  obişnuită în 
această materie, aceasta şi în concordanŃa cu dispoziŃiile ConvenŃiei Europene a Drepturilor 
Omului, respectiv dreptul la un proces echitabil - art. 6 şi, dreptul la un recurs efectiv - art. 13. De 
altfel, şi concepŃia instanŃei europene este în sensul că,  chiar dacă ”un recurs” – ca posibilă cale de 
atac – nu implică în sine, o cale de atac suplimentară împotriva deciziei cu privire la dreptul invocat 
de petent, nu este imposibil de creat asemenea recursuri – în sensul de cale de atac, şi de a le face să 
funcŃioneze în mod efectiv (Corneliu Bîrsan – ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, 
Comentariu pe articole, Vol. I – Drepturi şi libertăŃi, Editura All Beck 2005 ).  

În ceea ce priveşte soluŃia pe fondul cauzei, Curtea constată că, aceasta este temeinică şi 
legală, recursul în cauză fiind nefondat. 

InstanŃa poate dispune înlocuirea sau încetarea obligaŃiilor impuse în cadrul măsurii de a nu 
părăsi localitatea, dacă pe durata acestei măsuri, au intervenit motive care să justifice acest lucru – 
art. 145 alin. 2/3 C.pr.pen. 

În mod corect s-a constatat de către prima instanŃă că , de la data la care s-a impus această 
obligaŃie – aceea de a nu utiliza Internetul – şi până la formularea prezentei cereri, nu s-au schimbat 
împrejurările avute în vedere de instanŃă la stabilirea acestei obligaŃii şi, deci nu s-a făcut dovada că 
se justifică încetarea acestei obligaŃii sau înlocuirea ei. (Judecător Ana Covrig) 

 

Arestare preventivă. Citarea inculpatului. CondiŃii pentru arestarea în lipsă 

Legea permite şi arestarea inculpatului în lipsă , dar aceasta nu înseamnă că judecarea 
propunerii de arestare se poate face fără citarea legală a părŃii, cu atât mai mult cu cât, fiind vorba 



de o măsură privativă de libertate, trebuie asigurat şi respectat dreptul la apărare al acestuia, fiind 
nelegal ca o persoană să fie arestată fără să fi avut cunoştinŃă de existenŃa propunerii de arestare, 
fără să fie înştiinŃat de faptele pentru care este arestat sau despre termenul la care se judecă 
arestarea. 

Când inculpatul nu este dispărut, nu se sustrage de la judecată, nu se află în străinătate în  
libertate, se poate verifica de către instanŃă existenŃa vreuneia din situaŃiile speciale prev. de 
art.1491 alin.6 C.pr.pen., pentru a stabili dacă este aplicabilă în cauză instituŃia arestării în lipsă a 
inculpatului. Dar pentru aceasta, inculpatul trebuie citat legal, de la locul de detenŃie, cu atât mai 
mult cu cât acesta era cunoscut în cauză. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 100/R din 19 decembrie 2007 
Prin încheierea penală din 8 noiembrie 2007 a Tribunalului Maramureş, s-a admis 

propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş şi, s-a 
dispus arestarea preventivă  în lipsă a inculpatului D.M., în prezent deŃinut în Penitenciarul din 
Zuera – Zaragosa, Spania, pe o durată de 30 zile, începând cu data punerii în executare a mandatului 
de arestare. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş întocmit la data de 5 

decembrie 2003, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului D.M. pentru infracŃiunile de 
asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev de art. 323 alin 1,2 Cod penal şi trafic de persoane 
prev de art. 13 alin 1,3,4 teza penultimă din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 
şi cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal. 

S-a reŃinut în cuprinsul actului de sesizare al instanŃei, faptul că în cursul anului 2002 acest 
inculpat s-a asociat cu alŃi 13 inculpaŃi în vederea săvârşirii mai multor infracŃiuni de trafic de 
persoane şi de proxenetism, sens în care pe parcursul aceluiaşi an a efectuat transportul a două părŃi 
vătămate minore - G.M. şi R.A.L. care au fost racolate şi traficate prin înşelăciune de alŃi inculpaŃi, 
în vederea obligării lor să practice prostituŃia. 

Fiind trimis în judecată pentru faptele de mai sus, tribunalul a apreciat că, în speŃă, sunt 
îndeplinite cerinŃele prevăzute de art. 143 Cod procedură penală. 

Sunt incidente în cauză şi prevederile art. 148 lit. a Cod procedură penală. Cele două părŃi 
vătămate au depus plângere în cursul lunii februarie 2003, iar la data de 2 aprilie 2003 inculpatul a 
părăsit România prin P.T.F.Otopeni. Chiar dacă urmărirea penală a fost începută împotriva acestuia 
doar la data de 10 octombrie 2003, iar soluŃia de trimitere în judecată s-a dat la data de 5 decembrie 
2003, nu se poate reŃine faptul că acesta nu avea cunoştinŃă de împrejurarea că este cercetat în acest 
dosar, acest fapt fiind cunoscut de toŃi inculpaŃii cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată 
prin rechizitoriul din data de 5 decembrie 2003 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş. 
Dovadă în acest sens este şi faptul că, deşi faŃă de inculpaŃii D.M.  şi C.C. s-a dispus începerea 
urmăririi penale la data de 10 octombrie 2003, aceştia au încercat să o determine pe partea vătămată 
U.I. la data de 7 octombrie  2003 să îşi schimbe declaraŃia sens în care s-au deplasat la domiciliul 
acesteia. De asemenea, deşi s-a început urmărirea penală împotriva inculpatului la data de 10 
octombrie 2003 acesta nu a înŃeles să revină în Ńară, ci s-a sustras de la urmărirea penală până la 
data de 20 decembrie 2003, când a fost arestat în Spania (în acest sens este adresa nr. 
1957257/SS/17 martie 2006 a Biroului NaŃional Interpol). 

Tribunalul a apreciat că sunt îndeplinite şi cerinŃele prevăzute de art. 148 lit. f Cod 
procedură penală întrucât pedepsele prevăzute de lege pentru infracŃiunile pentru care a fost trimis 
în judecată constau în închisoare mai mare de 4 ani, iar în raport de natura presupuselor fapte (chiar 
dacă a fost trimis în judecată doar pentru fapte care vizează doar două părŃi vătămate), acesta 
prezintă pericol concret pentru ordinea publică. 

Chiar dacă inculpatul a fost trimis în judecată pentru fapte reŃinute a fi comise în anul 2002, 
instanŃa a apreciat că această măsură este oportună cu atât mai mult cu cât, execută în prezent o 



pedeapsă de 8 ani închisoare în Penitenciarul Zaragoza, situaŃie în care arestat fiind, prezenŃa sa în 
instanŃă este obligatorie până în luna decembrie 2011 (când va expira durata pedepsei afară de cazul 
în care va fi liberat condiŃionat anterior acestei date) neputând fi transferat. Or, acesta a fost trimis 
în judecată în urmă cu 4 ani (la 5 decembrie 2003), iar posibilitatea de transferare a sa în România 
în vederea executării pedepsei este incertă fiind condiŃionată de acordul inculpatului (Legea nr. 
302/2004 prevede în cuprinsul art. 129 lit. d) - desigur pentru situaŃia inversă când  România este 
statul de condamnare o atare reglementare similară trebuind să existe şi în legislaŃia celorlalte state 
membre ale Uniunii Europene - faptul că pentru transferarea unei persoane condamnate în vederea 
executării pedepsei este necesară obŃinerea consimŃământului acesteia). De asemenea, Interpol 
Madrid a comunicat necesitatea de a se transmite în acest sens, un mandat european de arestare - 
fapt care implică, conform art. 81 alin 1 din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 224/2006 
emiterea unui mandat naŃional de arestare (fila 130). În speŃă, un mandat european de arestare pe 
seama inculpatului urmează a fi emis după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Tribunalul a 
mai reŃinut şi obligaŃia instanŃei corelativă dreptului inculpatului de a fi judecat într-un termen 
rezonabil, potrivit art. 6 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului (or, soluŃia de trimitere a sa 
în judecată s-a dat la data de 5 decembrie 2003). 

Împotriva încheierii de arestare, în termen legal a declarat recurs pentru inculpat,  apărătorul 
ales al acestuia, în temeiul art. 385 2 rap. la art. 362 alin.2 C.pr.pen. 

S-a solicitat casarea încheierii atacate şi rejudecând, să fie respinsă propunerea de arestare 
preventivă a inculpatului, întrucât în cauză nu sunt întrunite condiŃiile legale pentru a se lua această 
măsură faŃă de inculpat. 

Nu se poate susŃine că inculpatul s-a sustras de la urmărire penală, întrucât aceasta a fost 
începută abia la  10 octombrie 2003, fiind trimis în judecată la 5 decembrie 2003, iar inculpatul a 
plecat legal din Ńară la 6 mai 2003, anterior începerii urmăririi penale. 

De asemenea, nu există la dosar dovezi în sensul pericolului pentru ordinea publică a lăsării 
în libertate a inculpatului. 

Mai mult, propunerea de arestare preventivă s-a judecat în şedinŃă publică, deşi legea 
prevede judecarea acesteia în camera de consiliu. 

Verificând hotărârea atacată, în baza lucrărilor şi materialului de la dosarul cauzei, prin 
prisma reglementărilor în materie şi în virtutea dispoziŃiilor art.38514 şi 3856 alin.3 C.pr.pen. Curtea 
constată întemeiat recursul în cauză, însă pentru alte motive decât cele invocate, în cauză fiind 
incident cazul de casare prev. de art.3859 pct.21 C.pr.pen. 

Potrivit art. 291 alin.1 C.pr.pen., judecata poate avea loc numai dacă părŃile sunt legal citate 
şi procedura este îndeplinită. 

În speŃă, la termenul din 9 octombrie 2007, s-a solicitat de către procuror arestarea 
preventivă a inculpatului D.M., iar instanŃa a amânat judecarea cererii la 6 noiembrie 2007, pentru a 
se asigura asistenŃa juridică, inculpatul având apărător ales în cauză. 

Pentru termenul din 6 noiembrie 2007, inculpatul a fost citat la adresele cunoscute din Ńară şi 
prin afişare la Consiliul Local Sighetu MarmaŃiei, deşi încă de la data de 25 septembrie 2007, se 
comunicase instanŃei de către Biroul NaŃional Interpol, că inculpatul se află încarcerat în Spania, în 
Penitenciarul din Zuera ( Zaragoza)  în executarea unei pedepse de 8 ani închisoare. 

Este adevărat că legea permite şi arestarea inculpatului în lipsă , dar aceasta nu înseamnă că, 
judecarea propunerii de arestare se poate face fără citarea legală a părŃii, cu atât mai mult cu cât, 
fiind vorba de o măsură privativă de libertate, trebuie asigurat şi respectat dreptul la apărare al 
acestuia, fiind nelegal ca o persoană să fie arestată fără să fi avut cunoştinŃă de existenŃa propunerii 
de arestare, fără să fie înştiinŃat de faptele pentru care este arestat sau despre termenul la care se 
judecă arestarea. 

Potrivit art.150 C.pr.pen. măsura arestării inculpatului poate fi luată numai după ascultarea 
acestuia de către judecător ( când se ia în cursul judecăŃii), afară de cazul când inculpatul este 



dispărut, se află în străinătate ori se sustrage de la judecată ori se află în vreuna din situaŃiile 
speciale prevăzute în art.1491 alin.6 C.pr.pen. 

Este clar în cauză, că inculpatul nu se află în niciuna din situaŃiile prevăzute  la articolul, mai 
sus arătat, teza I ( nu este dispărut, nu se sustrage de la judecată, nu se află în străinătate în  
libertate), însă se poate verifica de către instanŃă existenŃa vreuneia din situaŃiile speciale prev. de 
art.1491 alin.6 C.pr.pen., pentru a stabili dacă este aplicabilă în cauză instituŃia arestării în lipsă a 
inculpatului. Dar pentru aceasta, inculpatul trebuie citat legal, de la locul de detenŃie, cu atât mai 
mult cu cât acesta era cunoscut în cauză şi procedura de citare se poate realiza în termen rezonabil, 
aşa cum, de altfel, s-a şi procedat la instanŃa de recurs. 

FaŃă de cele mai sus arătate, Curtea constată deci că, judecarea propunerii de arestare 
preventivă s-a făcut fără citarea legală a inculpatului, motiv pentru care, va admite ca întemeiat 
recursul în cauză, în temeiul art.38515 pct.2 lit.c C.pr.pen.  şi va dispune rejudecarea propunerii de 
către aceeaşi instanŃă - Tribunalul Maramureş. 

Cu ocazia rejudecării, se va cita inculpatul în mod legal, de la locul de detenŃie în care se 
află în prezent şi, vor fi avute în vedere şi celelalte motive de recurs invocate în cauză. (Judecător 
Ana Covrig) 

 

Arestare preventivă. „Indicii temeinice”. ÎnŃeles 

Majoritatea declaraŃiilor părŃilor vătămate, ale martorilor, adică mai exact probele de care 
se prevalează parchetul în cererea sa privind dispunerea arestării preventive faŃă de ce doi 
inculpaŃi, au fost obŃinute cu mult înainte de începerea urmăririi penale. Aceasta poate duce la o 
eventuală constatare a nulităŃii absolute a acestora, astfel că nu pot fi considerate indicii temeinice 
în sensul art.143 C.p.p. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 3/R din 15 ianuarie 2007 
Prin Încheierea penală nr.6/2007 a Tribunalului Maramureş s-a admis propunerea de 

arestare preventivă formulată de DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism – Biroul Teritorial Maramureş şi în consecinŃă s-a dispus arestarea preventivă a 
inculpaŃilor D.V. şi H.I. pe timp de 29 de zile, împotriva cărora s-au emis mandatele de arestare 
preventivă cu începere din 5 ianuarie până în 2 februarie 2007, inclusiv. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut că în cauză există indicii 
temeinice ale comiterii de către cei di inculpaŃi a faptelor pentru care sunt cercetaŃi, şi anume că 
inculpatul Danci în perioada 2002-2004 s-a asociat cu alŃi 4 învinuiŃi în vederea recrutări de tinere 
fete din zona Borşa –Vişeu, în scopul exploatării sexuale a acestora în Italia, în acest scop, 
inculpatul a recrutat prin promisiuni false mai multe tinere majore şi minore, pentru care a suportat 
taxele în vederea obŃinerii paşapoartelor şi apoi tot pe cheltuiala sa, tinerele au fost transportate în 
Italia unde au fost preluate de către un alt învinuit şi exploatate sexual. 

Inculpatul H.I., la sfârşitul anului 2002 s-a asociat cu alŃi învinuiŃi în scopul recrutării de 
tinere fete din zona Borşa –Vişeu, în scopul exploatării sexuale a acestora în Italia, în acest scop, 
inculpatul, împreună cu o altă învinuită a recrutat o tânără prin promisiuni false mai multe tinere 
majore şi minore, pentru care a suportând cheltuieli cu actele şi cu cazarea la un hotel. 

Prima instanŃă a mai reŃinut ca fiind incidente în cauză dispoziŃiile art.148 lit.h C.p.p., 
întrucât există probe că lăsarea în libertate a inculpaŃilor prezintă pericol concret pentru ordinea 
publică, iar în cazul inculpatului D.I. şi a prevederilor art. 148 lit. e C.p.p., în sensul că există date 
din care rezultă că inculpatul a exercitat presiuni asupra persoanei vătămate C.M.A., aceasta fiind 
ameninŃată cu moartea în mai multe rânduri de către inculpat. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat în termen legal recurs, cei doi inculpaŃi, criticând 
soluŃia primei instanŃe ca nefiind temeinică şi legală. 



În motivarea recursurilor lor, inculpaŃii au învederat faptul că, din datele dosarului de 
urmărire penală nu rezultă existenŃa unor probe certe că lăsarea lor în libertate ar prezenta pericol 
pentru ordinea publică, că ameninŃarea la adresa părŃii vătămate reŃinută de către prima instanŃă nu 
este de dată recentă, datând din 2004, că în cazul inculpatului H.I. nu există probe ale comiterii de 
către acesta a infracŃiunii pentru care este cercetat. 

Analizând hotărârea atacată, prin prisma motivelor de recurs invocate, a actelor şi lucrărilor 
dosarului, precum şi a dispoziŃiilor legale în materie, curtea reŃine următoarele: 

Prin rezoluŃia DIICOT- Biroul Teritorial Maramureş din data de 23.11.2006 s-a dispus 
începerea urmăririi penale în dosarul nr.17/D/P/2004 împotriva inculpaŃilor pentru săvârşirea 
infracŃiunilor de asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.1 şi 2 C.p. şi trafic de 
persoane prev. de art.12 alin.2 lit.a din Legea 678/2001, respectiv trafic de minori, în cazul 
inculpatului D.I., prev. de art.13 alin.1,3 şi 4 din aceeaşi lege. 

Verificând dosarul de urmărire penală se constată că majoritatea declaraŃiilor părŃilor 
vătămate, ale martorilor, adică mai exact probele de care se prevalează DIICOT în cererea sa 
privind dispunerea arestării preventive faŃă de ce doi inculpaŃi, mai exact în cursul anului 2004 au 
fost obŃinute cu mult înainte de începerea urmăririi penale, ceea ce ar duce la o eventuală constatare 
a nulităŃii absolute a acestora, astfel că nu pot fi considerate indicii temeinice în sensul art.143 
C.p.p.. 

Chiar şi în situaŃia în care nu s-a cunoscut identitatea celor doi inculpaŃi decât la data 
amintită mai sus , procurorul avea posibilitatea să înceapă in rem urmărirea penală înainte de 
strângerea probelor. 

FaŃă de cele de mai sus, curtea apreciază că, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul H., care este 
bănuit de comiterea unui singur act material al infracŃiunii amintite, nu există probe şi indicii 
temeinice în sensul ar.68 ind.1 C.p.p. care să facă rezonabilă presupunerea că a comis fapta de care 
este acuzat. 

Mai mult decât atât, în cauză nu poate fi reŃinut nici art.148 lit.f C.p.p. cu privire la acest 
inculpat, practica judiciară în materie pronunŃându-se în sensul că  pericolul concret pentru ordinea 
publică nu există în cazul trecerii unui interval de timp atât de lung de la data comiterii infracŃiunii 
şi până la data la care s-a propus arestarea preventivă, în speŃă fapta a fost comisă în cursul anului 
2002 iar propunerea s-a făcut la data de 7.01.2007. 

În ceea ce-l priveşte însă pe inculpatul Danci, curtea apreciază că există unele indicii 
temeinice că acesta a comis faptele pentru care este cercetat şi anume declaraŃiile învinuitei M.D.B., 
a învinuitului A.R.V., ale inculpatului, declaraŃii date ulterior datei la care s-a început urmărirea 
penală. 

În cauză nu poate fi reŃinut temeiul prev. de art.148 lit.e C.p.p. neexistând date de natură 
recentă din care să rezulte că inculpatul ar fi ameninŃat vreo parte vătămată. 

Chiar dacă, în speŃă, se poate da eficienŃă art.148 li.f C.p.p., Curtea, faŃă de cele mai sus 
amintite, constată că nu se impune privarea de libertate a inculpatului, însă este necesară luarea 
măsurii preventive a obligării de a nu părăsi Ńara aşa cum este aceasta reglementată de art.145 ind.1 
C.p.p. 

Aşa fiind, în baza art. 385 ind.15 pct.2 lit. d C.p.p. va admite recursurile declarate de 
inculpaŃii D.V.,  şi H.I.,  împotriva încheierii penale nr.6/2007 a Tribunalului Maramureş, pe care o  
va casa în întregime . 

Trecând la rejudecarea cauzei, în baza art.145 ind.1 C.pr.pen. va dispune luarea faŃă de 
inculpatul D.V. a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi Ńara, pe o durată de 30 de zile, 
începând cu data de 15.01.2007 şi până la data de 13.02.2007. 

Va impune inculpatului să respecte următoarele obligaŃii: 
a)să se prezinte la organele judiciare ori de câte ori este chemat. 
b)să se prezinte la PoliŃia Maramureş ori de câte ori este chemat. 
c)să nu îşi schimbe locuinŃa fără încuviinŃarea instanŃei. 



d)să nu deŃină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme 
Va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este arestat în altă cauză. 
Va atrage atenŃia inculpatului că în caz de încălcare cu rea credinŃă a măsurii obligării de a 

nu părăsi Ńara sau a obligaŃiilor de mai sus, se poate lua faŃă de el măsura arestării preventive.  
În baza art.149 ind.1 alin.9 C.p.p. va respinge propunerea DIICOT – Biroul Teritorial 

Maramureş privind arestarea inculpatului H.I.. 
Va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este arestat în altă cauză. 
Conform art.192 al.3 C.pr.pen. cheltuieli judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina 

acestuia. (Judecător Monica Rodina) 
 
 
 

Arestare prventivă. Temeiuri. Pericol concret pentru ordinea publică. Trăsături 

În aprecierea pericolului pentru ordinea publică nu poate fi făcută abstracŃie de gravitatea 
faptei; sub acest aspect, existenŃa pericolului public poate rezulta, între altele, şi din însuşi 
pericolul social al infracŃiunilor de care este învinuit inculpatul, de reacŃia publică la comiterea 
unor astfel de infracŃiuni, de posibilitatea comiterii, chiar, a unor fapte asemănătoare de către alte 
persoane, în lipsa unei reacŃii corespunzătoare faŃă de cei bănuiŃi ca autori ai unor astfel de fapte. 

SecŃia penală şi de minori, Încheierea nr. 86/R din 16 octombrie 2007 
Prin încheierea penală nr.49 din 9 octombrie 2007 a Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-a admis 

propunerea formulată de DIICOT Biroul Teritorial BistriŃa Năsăud şi în temeiul art.149/1 
C.proc.pen. s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului H.S.G. pe o durată de 29 de zile începând 
cu data de 9 octombrie 2007 şi până la 7 noiembrie 2007 cercetat fiind pentru comiterea 
infracŃiunilor de constituire în grup infracŃional organizat şi trafic de migranŃi prev. de art.7 alin.1 
din Legea 39/2003, art.2 alin.1 din OUG 112/2001 şi art.71 din OUG 105/2001, cu aplicarea art.33 
lit.a C.pen. 

Pentru a pronunŃa această încheiere, prima instanŃă a reŃinut în fapt următoarele: 
Prin OrdonanŃa nr.25/P din 9 octombrie 2007, DIICOT Biroul Teritorial BistriŃa a pus în 

mişcare acŃiunea penală faŃă de inculpat pentru comiterea infracŃiunilor de constituire în grup 
infracŃional organizat şi trafic de migranŃi prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, art.2 alin.1 din 
OUG 112/2001 şi art.71 din OUG 105/2001 cu aplicarea art.33 lit.a C.pen. constând în aceea că 
împreună cu cetăŃeanul moldovean B.A., cu numita P.D.M., D.V. şi M.E. s-au constituit într-un 
grup infracŃional organizat în scopul săvârşirii infracŃiunii de trafic de migranŃi, organizând, în mai 
multe rânduri transportarea unui nr. de 7 migranŃi – cetăŃeni moldoveni – în scopul de a-i trece 
fraudulos frontiera de stat a României, fie prin folosirea unor documente de identitate contrafăcute, 
fie prin însuşirea identităŃii, unor cetăŃeni români, acte puse la dispoziŃia celor în cauză, de către 
inculpat.  

Din probele dosarului a rezultat că inculpatul H.S. organizat împreună cu celelalte persoane 
cercetate, trecerea frauduloasă a frontierei României, a cetăŃenilor moldoveni C.V., C.I., C.D., B.A., 
A.I., Z.I. şi A.I. care au folosit în acest scop, fie cărŃi de identitate falsificate, fie documente 
originale ale unor cetăŃeni români, acte remise de inculpat. 

Propunerea de arestare preventivă a fost motivată prin aceea că sunt întrunite cumulativ 
condiŃiile prev. de art.143 şi 148 lit. f C.proc.pen., respectiv acelea că există probe sau indicii 
temeinice că inculpatul a săvârşit infracŃiunile pentru care este cercetat şi că pentru respectivele 
fapte legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe certe că lăsarea sa în 
libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. 



Tribunalul a reŃinut că în speŃă există indicii temeinice privind presupunerea rezonabilă că 
inculpatul ar fi comis faptele pentru care este cercetat din: declaraŃiile cetăŃenilor moldoveni C., C. 
şi C., din verificarea actelor remise de inculpat (false), precum şi din transcrierile înregistrărilor 
telefonice efectuate în cauză. 

Împotriva încheierii tribunalului a declarat recurs inculpatul H.S.G., solicitând casarea ei în 
întregime şi rejudecând cauza, cercetarea sa în stare de libertate, având în vedere că în speŃă nu sunt 
întrunite cerinŃele pericolului concret pentru ordinea publică prev. de art.148 lit. f C.proc.pen., iar, 
pe de altă parte, nu există nici probe de vinovăŃie raportat la faptele ce i se impută. 

Recursul declarat în cauză este nefondat deoarece instanŃa de fond în mod judicios a apreciat 
că sunt prezente prevederile art.143 şi 148 lit. f C.proc.pen., arestarea inculpatului impunându-se în 
vederea efectuării urmăririi penale, a unei bune administrări a probelor, iar lăsarea în libertate a 
acestuia prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. 

Inculpatul este cercetat pentru comiterea infracŃiunilor de constituire în grup infracŃional 
organizat şi trafic de migranŃi prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, art.2 alin.1 din OUG 
112/2001 şi art.71 din OUG 105/2001 cu aplicarea art.33 lit. a C.pen. de către DIICOT – Biroul 
Teritorial BistriŃa-Năsăud. 

La data de 9 octombrie 2007 s-a emis împotriva inculpatului mandatul de arestare preventivă 
nr.11 din 9 octombrie 2007 de către Tribunalul BistriŃa-Năsăud pe o durată de 29 de zile, măsura 
arestării preventive care este contestată potrivit art.149/1 alin.13 C.proc.pen. 

Măsura arestării inculpatului s-a luat cu respectarea disp.art.143 şi 148 lit. f C.proc.pen., în 
sarcina inculpatului reŃinându-se infracŃiuni pentru care pedepsele prevăzute de lege depăşesc 4 ani 
închisoare, iar lăsarea acestuia în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. 

Astfel, din probele administrate până în această fază a urmăririi penale, rezultă indicii 
temeinice şi presupunerea rezonabilă că inculpatul ar fi comis faptele pentru care este cercetat, fiind 
incidente temeiurile arestării preventive prev. de art.148 lit. f C.proc.pen. 

Împrejurarea că inculpatul susŃine că este nevinovat de comiterea infracŃiunilor pentru care 
este cercetat reprezintă o prezumŃie legală, respectată de autorităŃi şi care subzistă până la momentul 
pronunŃării unei hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare. 

În consecinŃă, prin luarea măsurii arestării preventive, nu s-a înlăturat această prezumŃie, ci 
doar s-au verificat condiŃiile limitative prevăzute de art.148 şi următoarele din Codul de procedură 
penală, în raport de materialul probator administrat până în această fază a urmăririi penale. 

Aprecierea probelor se va face de către instanŃa de fond sub aspectul reŃinerii sau nu a 
vinovăŃiei inculpatului. 

Analizând încheierea atacată din perspectiva art. 5 din CEDO, referitor la cazurile de 
excepŃie în care o persoană poate fi lipsită de libertate, curtea apreciază că sunt respectate şi aceste 
dispoziŃii, în sensul că inculpatul recurent a fost iniŃial arestat în vederea aducerii în faŃa instanŃei 
competente, existând motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracŃiune. 

În legislaŃia română motivele limitative pentru care o persoană poate fi privată de libertate se 
regăsesc în disp.art.148 C.proc.pen., iar în prezenta cauză, sunt incidente disp.art.148 lit.f 
C.proc.pen. 

 În ceea ce priveşte condiŃia ca lăsarea în libertate a inculpatului să prezinte un pericol 
concret pentru ordinea publică, conform art.148 lit.f C.proc.pen., este, desigur, adevărat că pericolul 
pentru ordinea publică nu se confundă cu pericolul social ca trăsătură esenŃială a infracŃiunii; 
aceasta nu înseamnă, însă, că în aprecierea pericolului pentru ordinea publică trebuie făcută 
abstracŃie de gravitatea faptei; sub acest aspect, existenŃa pericolului public poate rezulta, între 
altele, şi din însuşi pericolul social al infracŃiunilor de care este învinuit inculpatul, de reacŃia 
publică la comiterea unor astfel de infracŃiuni, de posibilitatea comiterii, chiar, a unor fapte 
asemănătoare de către alte persoane, în lipsa unei reacŃii corespunzătoare faŃă de cei bănuiŃi ca 
autori ai unor astfel de fapte. 



Prin urmare, la stabilirea pericolului public nu se pot avea în vedere numai date legate de 
persoana inculpatului, cum se susŃine, ci şi date referitoare la fapte, nu de puŃine ori acestea din 
urmă fiind de natură a crea în opinia publică un sentiment de insecuritate, credinŃa că justiŃia, cei 
care concură la înfăptuirea ei, nu acŃionează îndeajuns împotriva infracŃionalităŃii. 

Probele şi indiciile temeinice în speŃă sunt: declaraŃiile inculpatului date în faŃa instanŃei, 
declaraŃiile cetăŃenilor moldoveni şi transcrierile înregistrărilor telefonice coroborate cu 
documentele de identitate falsificate sau documentele originale ale cetăŃenilor români, remise de 
inculpat cetăŃenilor moldoveni. 

În conformitate cu art.5 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului şi art.23 din 
ConstituŃie, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive 
verosimile că s-a săvârşit o infracŃiune sau există motive temeinice de a se crede în posibilitatea 
săvârşirii unor noi infracŃiuni, fiind necesar astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi 
libertăŃilor cetăŃenilor, precum şi desfăşurarea în bune condiŃii a procesului penal. 

FaŃă de aceste considerente, curtea în baza art.38515 pct.1 lit. b C.proc.pen. a respins recursul 
inculpatului ca nefondat. (Judecător Delia Purice) 

 

Arestare preventivă. IncidenŃa temeiului de arestare prev. de art. 148 lit. f Cod procedură penală. 
ExistenŃa stării de pericol pentru ordinea publică. 

 Arestare preventivă. Art. 5 alin. 1 din ConvenŃia Europeană. ExistenŃa unor motive 
plauzibile din care să rezulte necesitatea arestării pentru a-l împiedica pe învinuit sau inculpat să 
se sustragă după săvârşirea faptei de la urmărire şi judecată. ExistenŃa pericolului concret pentru 
ordinea publică.    

SecŃia penală şi de minori,  Încheierea nr. 76/R din 2007 
 Prin încheierea penală nr. 86/C/2007 pronunŃată de Tribunalul Cluj în baza art. 149 alin. 9 

Cod procedură penală a fost respinsă sesizarea formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie - DirecŃia NaŃională AnticorupŃie - Serviciul Teritorial Cluj  
având ca obiect luarea măsurii arestării preventive faŃă de inculpatul R.R.C.  cercetat pentru 
comiterea infracŃiunii de luare de mită prev. de art. 254 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod 
penal şi art. 6 din Legea 78/2000. 

 În baza art. 145/1 Cod procedură penală s-a dispus luarea faŃă de inculpat a măsurii obligării 
de a nu părăsi Ńara pe o durată de 30 de zile începând cu data de 24.08.2007 şi s-a dispus ca 
inculpatul să respecte următoarele. să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este 
chemat; să se prezinte la organul judiciar desemnat cu supravegherea conform programului stabilit 
întocmit   în acest sens ori de câte ori este chemat; să nu-şi schimbe locuinŃa fără încuviinŃarea 
instanŃei. 

Potrivit art. 145/1 Cod procedură penală s-a dispus ca dispoziŃia instanŃei privind măsura 
obligării de a nu părăsi Ńara să fie comunicată secŃiei de poliŃie în a cărei rază teritorială locuieşte 
inculpatul, jandarmeriei, poliŃiei comunitare, organelor de frontieră pentru asigurarea respectării 
obligaŃiilor stabilite de instanŃă şi s-a  atras atenŃia inculpatului asupra obligaŃiilor ce îi revin şi 
situaŃia  în care se dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea. 

S-a reŃinut că prin sesizarea Parchetului de pe lângă ÎCCJ-DNA- Biroul Teritorial Cluj s-a 
solicitat luarea măsurii arestului preventiv  faŃă de inculpatul R. R. C. pe o durată de 29 de zile 
începând cu data de 24 august 2007 reŃinându-se că în calitate de director comercial al Companiei 
NaŃionale a Metalelor PreŃioase şi Neferoase Remin SA Baia Mare în perioada noiembrie 2006 – 
august 2007, a pretins de la numitul ł.S. care s-a autodenunŃat suma totală de 27.000 Euro din care 
a primit efectiv în 3 tranşe suma de 12.500 Euro pentru a înlesni acestuia câştigarea unei licitaŃii 
organizate de companie şi derularea unui contract încheiat în urma licitaŃiei.  S-a arătat  de 



asemenea că în luna octombrie 2006 ca reprezentant al CS A. SRL Alba Iulia denunŃătorul a 
câştigat o licitaŃie organizată de companie, ocazie cu care inculpatul i-a pretins plata sumei de 
20.000 Euro, condiŃionând încheierea ulterioară a unui contract în condiŃiile în care firma 
câştigătoare nu prezentase toate actele necesare calificării la licitaŃie.  

În sesizare s-a menŃionat că denunŃătorul a achitat suma totală de 10.500 Euro în trei tranşe 
însă contractul a fost reziliat înainte de finalizarea activităŃii contractate.     

 Din analiza probelor administrate instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
În primul rând, s-a constat că denunŃul numitului ł.S. este redactat de către un avocat, ceea 

ce ridică un prim semn de întrebare având în vedere că regula este aceea că o persoană aflată în 
situaŃia denunŃătorului, de obicei se adresează în scris organelor judiciare şi nu apelează la serviciile 
unui avocat. 

În al doilea rând, sunt declaraŃiile martorilor U.M. şi I.C. unul fiind şofer şi celălalt muncitor 
la firma pe care o reprezenta denunŃătorul, ambii fiind însoŃitori ai acestuia atunci când el pretinde 
că a dat primele trei tranşe de bani inculpatului însă din declaraŃiile lor rezultă faptul că l-au văzut 
de denunŃător împreună cu un alt bărbat, nu au auzit discuŃiile lor, nu au văzut sumele de bani date, 
detaliile (respectiv că este vorba de inculpat, sumele concrete care s-au dat) sunt oferite lor de către 
denunŃător. Mai mult, în declaraŃiile denunŃătorului apare faptul că prima tranşă de bani s-a dat în 
biroul consilierului juridic al companiei P.V. Organul de urmărire penală însă nu a considerat 
imperios necesar că aceste aspecte ale cauzei să fie elucidate prin luarea unei declaraŃii a acestui 
martor, cu atât mai mult cu cât inculpatul nu recunoaşte comiterea faptei şi există suspiciunea că 
între acest martor şi avocatul care a redactat denunŃul există relaŃii de rudenie. 

În al treilea rând, organul de urmărire penală susŃine că din convorbirile telefonice ale 
inculpatului cu denunŃătorul ar rezulta clar şi explicit că unul a cerut şi celălalt a dat însă din 
transcrierile efectuate în cauză doar pentru convorbirea din 21.08.2007 apare o cifră şi anume 
,,7.000" fără însă a se specifica la ce se referă şi fără a rezulta clar că aceasta a fost suma cerută de 
către inculpat şi urma să fie dată de către denunŃător. Cu alte cuvinte, din aceste convorbiri nu 
rezultă înŃelegerea avută de inculpat cu denunŃătorul, fiind doar o interpretare raportat la conŃinutul 
denunŃului realizat însă nu trebuie privită ca având putere absolută în materie probatorie, cu atât mai 
mult cu cât lucrările nu sunt finalizate şi operează prezumŃia de nevinovăŃie a inculpatului. 

Nu în ultimul rând, sunt planşele fotografice şi întreaga activitate de desfăşurare a 
flagrantului din 23.08.2007 unde într-adevăr este surprins inculpatul cu acea sumă de bani în 
buzunar, însă banii nu au fost marcaŃi chimic, au fost predaŃi de către inculpat iar explicaŃiile lui 
referitoare la ceea ce reprezintă acea sumă sunt în balanŃă cu susŃinerile denunŃătorului; susŃinerile 
organului de urmărire penală că inculpatul are o experienŃă în acest sens, respectiv că a luat banii cu 
un şervet pentru a nu lăsa urme pe bancnotele respective nu reprezintă neapărat o precauŃie în acest 
sens din partea inculpatului. 

 De asemenea, din probatoriul administrat până în prezent nu rezultă clar că inculpatul a 
comis şi acele acte infracŃionale în perioada octombrie noiembrie 2006 pentru ca încadrarea juridică 
să cuprindă şi art.41 alin.2 Cod penal. Faptul că inculpatul a dat declaraŃii în sensul că banii găsiŃi 
asupra sa reprezintă un împrumut solicitat denunŃătorului şi nerecunoaşterea faŃă de celelalte sume 
pe care denunŃătorul pretinde că i le-a oferit nu înseamnă că are o atitudine nesinceră şi 
necooperantă cu organele judiciare. 

 S-a reŃinut că inculpatul beneficiază în fiecare fază a procesului penal, începând cu 
urmărirea penală şi până la rămânerea definitivă a unei eventuale hotărâri de condamnare de 
prezumŃia de nevinovăŃie, care trebuie răsturnată de organele de urmărire penală şi apoi în instanŃă 
prin probe. La momentul actual, instanŃa investită cu soluŃionarea prezentei sesizări apreciază că 
materialul probator nu este suficient pentru luarea măsurii preventive a arestării inculpatului. 
Probele administrate până în prezent nu sunt suficient coroborate  pentru a se desprinde concluzia 
că, urmărind buna desfăşurare a procesului penal, trebuie luată măsura arestării preventive. 



 Cu alte cuvinte pentru a putea admite o asemenea sesizare, în cauză trebuie întrunite 
cerinŃele art.143 C.pr.pen., adică să existe indicii şi probe temeinice că inculpatul a comis fapta 
penală reŃinută în sarcina sa şi abia apoi, dacă aceste cerinŃe se regăsesc printre piesele dosarului, să 
fie analizate cerinŃele art.148 lit.f C.pr.pen. Concret, în cauză textul art.143 C.pr.pen. nu se 
regăseşte şi sesizarea nu este întemeiată, aşa cum s-a indicat mai sus, este o cerere care la momentul 
de faŃă nu se justifică, fiind prematur înaintată.  

 Încheierea pronunŃată de instanŃa de fond a fost atacată cu recurs de DNA- Serviciul 
teritorial Cluj apreciindu-se că este nelegală şi netemeinică.  

 În susŃinerea motivelor de recurs s-a precizat că prima instanŃă a apreciat în mod greşit 
existenŃa probelor în a căror analiză obiectivă ar conduce la concluzia că în cauză există indicii 
temeinice care ar fundamenta presupunerea rezonabilă că inculpatul a comis infracŃiunea de luare 
de mită. De asemenea, s-a susŃinut că temeiul avut în vedere la înaintarea propunerii de arestare 
preventivă a inculpatului subzistă şi impune privarea de libertate a inculpatului întrucât infracŃiunea 
săvârşită este sancŃionată de lege cu pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani iar lăsarea în libertate a 
inculpatului prezintă pericol pentru ordinea publică. 

 S-a mai susŃinut de asemenea că inculpatul a încercat să zădărnicească aflarea adevărului 
încercând influenŃarea martorilor din proces respectiv a denunŃătorului ł.S. aspect ce rezultă din 
conŃinutul convorbirii telefonice din data de 24 august 2007, împrejurare ce atrage şi  incidenŃa 
disp. art. 148 lit. b Cod procedură penală. 

 Recursul declarat în cauză este fondat pentru următoarele considerente. 
 CerinŃa esenŃială pentru luarea măsurii preventive a arestării inculpatului este cea prevăzută 

de dispoziŃiile art. 148 Cod procedură penală cu referire la art. 143 Cod procedură penală, respectiv 
existenŃa probelor sau a indiciilor temeinice că inculpatul a săvârşit o faptă prevăzută de legea 
penală precum şi a unuia din cazurile prevăzute de art.148 lit.a-f C.p.p.. Aceste dispoziŃii legale se 
circumscriu şi dispoziŃiilor art.5 paragraful 1 lit.c din ConvenŃia pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăŃilor fundamentale, prevederi în sensul cărora privarea de libertate este admisă atunci 
când ea este făcută pentru că există motive plauzibile de a se bănui o persoană de săvârşirea unei 
infracŃiuni. Practica instanŃei europene a statuat în mod constant că existenŃa bănuielilor plauzibile 
pe care trebuie să se întemeieze o arestare presupune prezenŃa unor fapte sau a unor informaŃii de 
natură să convingă un observator obiectiv că persoana în cauză a putut comite infracŃiunea pentru 
care este arestată. De asemenea, faptele ce au dat naştere la bănuielile legitime nu trebuie să fie de  
acelaşi nivel ca şi cele necesare pentru justificarea unei condamnări sau chiar pentru a fundamenta o 
anumită  acuzaŃie, acestea urmând a fi probate în faza ulterioară a urmăririi penale angajate 
împotriva persoanei reŃinute (cauza Murray c/Royaume - Uni; Erdagoz c/Turquie). 

 Din perspectiva acestor dispoziŃii legale şi pe baza probelor administrate până în această 
fază a urmăririi penale Curtea reŃine că există indicii temeinice că inculpatul a săvârşit o faptă 
prevăzută de legea penală şi anume cea prevăzută de dispoziŃiile art.254 alin.1,2 C.pen., cu 
aplicarea art.41 alin.2 C.pen. rap. la art.6 din Legea  nr.78/2000, faptă pentru care s-a dispus 
punerea în  mişcare a acŃiunii penale prin ordonanŃa DNA – Serviciul Teritorial Cluj din 24 august 
2007. 

 Din conŃinutul denunŃului formulat de numitul ł.S. precum şi din conŃinutul declaraŃiilor 
formulate de acesta în cursul urmăririi penale rezultă că la finele  anului 2006 inculpatul a pretins şi 
a primit în mai  multe tranşe de la denunŃător suma de 10.500 Euro pentru a-i înlesni acestuia 
câştigarea unei licitaŃii organizată de compania minieră, având ca  obiect încheierea unui  contract 
de dezafectare a unei conducte subterane. Predarea sumei de bani în trei tranşe astfel  cum susŃine 
denunŃătorul a fost confirmată şi de martorii U.M. şi I.C.. De asemenea, din cuprinsul notei de 
redare a discuŃiilor ambientale purtate de inculpat şi denunŃător rezultă că, la data  indicată de 
denunŃător în plângerea sa, între cei doi s-au purtat discuŃii legate de predarea sumelor de bani în 
mai multe tranşe. 



 După plata sumei de bani pretinse denunŃătorul, prin societatea sa a fost declarat câştigător 
al licitaŃiei procedându-se la încheierea contractului însă executarea acestuia a întâmpinat dificultăŃi 
ajungându-se în cele din urmă la rezilierea acestuia. În acest context inculpatul l-a sfătuit pe 
denunŃător să participe la noua licitaŃie ce urma să fie  organizată şi condiŃionând câştigarea acestei 
licitaŃii de plata sumei de 7000 Euro. În cursul zilei de 23 august 2007 inculpatul a fost prins în 
flagrant în timp ce primea suma de 2000 Euro, reprezentând un avans din  cei 7000 Euro pretinşi 
pentru câştigarea licitaŃiei. 

 Astfel, din conŃinutul denunŃului şi din declaraŃiile denunŃătorului, declaraŃiile martorilor 
U.M. şi I.C. audiaŃi la 23 august 2007, notele de redare a convorbirilor telefonice şi a discuŃiilor 
ambientale dintre denunŃător şi inculpat, planşele fotografice privind momentele operative ale 
întâlnirii dintre denunŃător şi inculpat şi procesul-verbal de prindere în flagrant justifică aprecierea 
că există indicii temeinice că inculpatul a săvârşit fapta imputată. În aprecierea existenŃei indiciilor 
temeinice Curtea va avea în vedere însă doar actele şi probele administrate până la data soluŃionării 
propunerii de arestare preventivă de către prima instanŃă nu şi pe cele efectuate după data 
pronunŃării hotărârii instanŃei de fond, examinarea hotărârii instanŃei de fond fiind făcută pe baza 
actelor şi lucrărilor existente la dosar până la acea dată. 

 Nu pot fi reŃinute nici susŃinerile instanŃei de fond că denunŃul a fost formulat în mod atipic, 
respectiv prin  intermediu unui avocat câtă vreme denunŃătorul a înŃeles să apeleze la consilierea 
unui avocat şi mai mult demersul acestuia nu contravine dispoziŃiilor art.221-223 C.pr.pen.. De 
asemenea, nu poate fi reŃinută nici împrejurarea că organul de urmărire penală nu l-a audiat pe 
numitul P.V.,  consilierul juridic al companiei câtă vreme indiciile săvârşirii unei fapte prevăzute de 
legea penală se desprind cu prisosinŃă din celelalte probe administrate în cauză. Nu va putea fi 
reŃinută nici împrejurarea că banii predaŃi inculpatului cu ocazia organizării flagrantului nu au  fost 
marcaŃi chimic, la dosarul cauzei existând procesul verbal de  consemnare a seriilor bancnotelor  
puse la dispoziŃia denunŃătorului, în vederea prinderii în flagrant. 

 Curtea va reŃine de asemenea că în cauză este incident şi temeiul arestării prev. de art.148 
lit.f C.pr.pen. deoarece inculpatul a comis o infracŃiune pentru  care legea prevede  pedeapsa 
închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea în libertate prezintă pericol pentru  ordinea 
publică. 

 În aprecierea gradului de pericol pentru ordinea publică Curtea va avea în vedere că 
inculpatul, în calitatea sa de director al unei companii este suspectat că s-a folosit de funcŃia sa 
pentru a  obŃine foloase materiale în mod repetat. 

 Starea de pericol pentru ordinea publică în cazul inculpatului presupune o  rezonanŃă socială 
în rândul comunităŃii locale  în condiŃiile în care compania  Remin S.A. Baia Mare este o companie 
cu capital integral de stat ce nu mai deŃine în prezent resursele financiare necesare pentru 
supravieŃuire fiind disponibilizaŃi până la această dată peste 2000 de muncitori astfel că licitarea 
unor contracte  ar trebui să urmărească încasarea de bani în bugetul companiei. De asemenea,  
starea de pericol pentru ordinea  publică se reflectă şi la nivelul întregii ordinii sociale în contextul 
în  care se aşteaptă o reacŃie promptă şi eficientă a organelor judiciare în lupta împotriva corupŃiei. 

 Curtea nu va reŃine că sunt incidente şi dispoziŃiile art. 148 lit.b C.pr.pen., acesta constituind 
un temei nou al arestării ce nu poate fi invocat şi examinat pentru prima dată în faŃa instanŃei de 
recurs, instanŃa limitându-se la  verificarea hotărârii atacate prin prisma dispoziŃiilor art. 385/14 
C.pr.pen. 

 Pentru toate aceste considerente, apreciind că recursul declarat în cauză este fondat, având 
în vedere şi dispoziŃiile art.385/15 pct.2 lit.d C.pr.pen. recursul declarat în cauză de Parchetul de pe 
lângă I.C.C.J. – DNA – Serviciul Teritorial Cluj acesta urmează a fi admis şi în baza art.149/1 
alin.10, 11 C.pr.pen. urmează a se dispune arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 29 
de zile începând cu data de 4 septembrie 2007. (Judecător Maria Boer) 

 



Măsuri preventive. Înlocuirea măsurii preventive. Organ judiciar competent. Termenul arestării 

Art. 145 alin 1 Cod procedură penală prevede că măsura obligării de a nu părăsi 
localitatea poate fi impusă învinuitului sau inculpatului de procuror sau judecător în cursul 
urmăririi penale, reglementându-se o competenŃă alternativă. În cursul urmăririi penale instanŃa 
nu poate interveni cu privire la măsurile preventive decât în cazurile în care este sesizată, fie de 
către procuror fie de către persoana arestată. 

Potrivit art.139 alin.1 C.proc.pen. măsura preventivă luată se înlocuieşte cu altă măsură 
preventivă, când s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii. 

De la data luării măsurii obligării de a nu părăsi localitatea faŃă de inculpaŃi şi până în 
prezent nu a intervenit nici o schimbare relevantă în situaŃia juridică a acestora pentru a determina 
luarea măsurii obligării de a nu părăsi Ńara. 

Astfel este superfluu motivul invocat de către inculpat, anume că în satul în care domiciliază 
nu îi este asigurat niciun serviciu public deoarece în ipoteza în care ar avea nevoie de vreun 
asemenea serviciu poate formula o cerere instanŃei în acest sens. 

SecŃia penală şi de minori, încheierea nr. 75/R din 28 august 2007 
Prin încheierea penală nr. 31 din 22 august 2007 a Tribunalului Sălaj s-a dispus în baza 

art.155 şi 159 Cod procedură penală şi s-a admis propunerea DIICOT-Biroul Teritorial Sălaj  
prelungirea arestării preventive a inculpaŃilor : R.F.R., K.V.G., P.F.I., P.M., şi K.N.M., pe o durată 
de 30 de zile începând cu data de 29 august 2007 ora 18,25 până la data de 27 septembrie 2007 ora 
18,25. 

S-a respins ca nefondată excepŃia privind necompetenŃei judecătorului de a prelungi măsura 
obligării de a nu părăsi localitatea pentru inculpaŃii H.P.S. şi C.V. 

În baza art.145 alin.2 Cod procedură penală s-a dispus prelungirea măsurii preventive a 
obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu pentru inculpaŃii: C.V., H.P.S. şi D.M.I. pe o durată 
de 30 de zile începând cu data de 29 august 2007,până la data de 27 septembrie 2007 ora 18,25 
pentru inculpatul C.V. şi până la data de 27 septembrie 2007 pentru inculpaŃii H.P.S. şi D.M.I.. 

Pentru a pronunŃa această încheiere instanŃa de fond a reŃinut că inculpaŃii R.F.R., K.V.G., 
P.F.I., P.M., K.N.M., H.P.S., D.M.I. şi C.V. au fost cercetaŃi pentru săvârşirea infracŃiunilor prev. 
de art.7 din Legea nr.39/2003 şi art.2 din OUG nr.112/2001 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, 
totul cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, reŃinându-se în fapt că : 

InculpaŃii K.V.G. împreună cu coinculpaŃii P.F.I. şi R.F.R. au constituit un grup infracŃional 
organizat având ca scop infracŃiuni de trafic de migranŃi. Se susŃine că există date potrivit cărora 
grupul infracŃional organizat a desfăşurat activităŃi de organizare, racolare, călăuzire şi trecere 
ilegală a frontierelor mai multor state din UE. 

La acest grup au aderat inculpaŃii H.P.S., P.M., C.V., D.M.I. şi K.N.M., participând în 
calitate de călăuze sau transportori la transportul de migranŃi, coordonarea transporturilor, 
procurarea de paşapoarte şi cărŃi de identitate pentru diverse persoane sau alte activităŃi desfăşurate 
în cadrul activităŃii infracŃionale. 

Prin Încheierea penală nr.21/C din 3.07.2007 a Tribunalului Sălaj s-a dispus arestarea 
preventivă a inculpaŃilor R.F.R., K.V.G., P.F.I., P.M., H.P.S., D.M.I. pe o perioadă de 29 de zile 
până la data de 31.07.2007, ora 18,25 iar faŃă de inculpatul C.V. a fost luată măsura preventivă a 
obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu pe o perioadă de 30 de zile până la 31.07.2007, ora 
18,25. 

Prin Încheierea penală nr.63/R/2007 a CurŃii de Apel Cluj au fost respinse ca nefondate 
recursurile declarate de inculpaŃii R.F.R., K.V.G., P.F.I., P.M. Împotriva Încheierii nr.21/C/2007 a 
Tribunalului Sălaj. Prin aceeaşi încheiere. au fost admise recursurile inculpaŃilor H.P.S. şi D.M.I., 
faŃă de aceştia luându-se măsura preventivă de a nu părăsi localitatea de domiciliu pe o durată de 30 
de zile până la 8.08.2007. 



Prin Încheierea penală nr.22/C/2007 a Tribunalului Sălaj s-a dispus arestarea preventivă a 
inculpatului K.N.M. pe o perioadă de 30 de zile până la 2.08.2007, ora 13,30. FaŃă de acest inculpat 
în cauză s-a luat măsura arestării preventive având în vedere că inculpatul şi-a continuat activitatea 
infracŃională şi după ce prin sentinŃa penală nr.12012004 a Tribunalului Sălaj a fost condamnat la 2 
ani şi 6 luni închisoare pentru fapte similare. 

Inculpatul s-a sustras de la executarea pedepsei până în luna mai 2007 când a fost găsit de 
poliŃie,persistând în activitatea infracŃională săvârşind fapte similare celor pentru care a mai fost 
condamnat şi sustragerea acestuia de la executarea pedepsei timp îndelungat. 

Prin decizia penală nr.66/R/2007 a CurŃii de Apel Cluj a fost respins ca tardiv recursul 
declarat de inculpatul K.N.M.. 

Prin Încheierea penală nr.27/C/26 iulie 2007 a Tribunalului Sălaj pronunŃată în dosar 
nr.1934/84/2007 s-a admis propunerea DIICOT - Biroul Teritorial Sălaj şi s-a dispus prelungirea 
arestării preventive a inculpaŃilor R.F.R., K.V.G., P.F.I., P.M. şi K.N.M. pe o durată de 30 de zile, 
până la data de 29 08 2007 şi măsura obligării de a nu părăsi localitatea faŃă de inculpaŃii H.P.S., 
D.M.I. şi C.V. pe o durată de 30 de zile până la data de 29 08 2007. 

Potrivit art. 155 Cod procedură penală arestarea inculpaŃilor dispusă de instanŃă poate fi 
prelungită în cursul urmăririi penale motivat, dacă temeiurile care au determinat arestarea iniŃială 
impun în continuare privarea de libertate sau există temeiuri noi care să justifice privarea de 
libertate. De asemenea, potrivit art.145 Cod procedură penală măsura preventivă a obligării de a nu 
părăsi localitatea poate fi prelungită în cursul urmăririi penale în caz de necesitate şi motivat. 

Arestarea preventivă a inculpaŃilor R.F.R., K.V.G., P.F.I., P.M. şi K.N.M. a fost dispusă în 
baza art.148 lit.f Cod procedură penală, apreciindu-se că sunt îndeplinite condiŃiile prev. de aceste 
dispoziŃii legale, respectiv că pedeapsa prevăzută de lege pentru infracŃiunile pentru care sunt 
cercetaŃi este închisoarea mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea lor în libertate prezintă pericol 
concret pentru ordinea publică. Măsura preventivă a fost ulterior prelungită. FaŃă de inculpaŃii 
H.P.S., D.M.I. şi C.V., a fost luată măsura obligării de a nu părăsi localitatea şi ulterior prelungită 
de instanŃa de fond. 

Examinându-se probele existente la dosarul cauzei s-a constatat că la această dată subzistă 
temeiurile avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive şi aceste temeiuri impun în 
continuare privarea de libertate a inculpaŃilor. 

Din probele administrate până în prezent rezultă existenta unor indicii temeinice,în sensul 
art.68 1 Cod procedură penală că inculpaŃii  au comis faptele pentru care sunt cercetaŃi. 

Rezultă astfel că, inculpatul K.N.M. împreună cu P.F.I. şi R.F.R. încă de la începutul anului 
2005 au constituit un grup infracŃional având ca scop infracŃiunea de trafic de migranŃi. Grupul 
astfel constituit a desfăşurat activităŃile de organizare, racolare, călăuzire şi trecere ilegală a 
frontierelor  mai multor state. 

La acest grup au aderat şi inculpaŃii P.M., H.P.S., D.M.I., C.V. şi K.N.M. care au participat 
în calitate de călăuze, transportori ai migranŃilor, coordonarea transportorilor,procurarea de cărŃi de 
identitate şi paşapoarte pentru diverse persoane sau desfăşurând alte activităŃi. 

InculpaŃii K.N.M. şi P.F.I. au coordonat activitatea de trafic de migranŃi din Republica 
Moldova - Ucraina care tranzitau România şi Ungaria,având ca destinaŃie finală Ńările din spaŃiul 
U.E. Din grup făceau parte şi inculpatul R.F.R. care exercita acŃiuni de racolare, transport şi cazare 
a migranŃilor. 

InculpaŃii foloseau două modalităŃi de trecere ilegală a frontierei de stat. Cu ajutorul 
călăuzelor pe fâşia verde şi cu ajutorul vizelor,respectiv a cărŃilor de identitate româneşti începând 
cu anul 2007. 

De la sfârşitul anului 2006 membrii grupului infracŃional au început să facă rost de acte de 
identitate româneşti cu ajutorul cărora să faciliteze trecerea cetăŃenilor moldoveni în spaŃiul U.E. şi 
după aderarea României la U.E. 



CărŃile de identitate româneşti preveneau de la cetăŃeni români care le vindeau direct 
inculpaŃilor sau le erau furate şi ulterior vândute. Aceste cărŃi de identitate odată folosite pentru 
trecerea frontierei erau colectate şi trimise în România pentru redistribuirea lor altor migranŃi a 
căror fizionomie corespundea cu aceea a titularilor cărŃilor de identitate. MigranŃii,cetăŃeni 
moldoveni, erau cazaŃi pe teritoriul României pentru a aştepta momentul oportun al trecerii în 
Ungaria iar aici erau cazaŃi pentru a putea trece mai departe şi a ajunge în alte Ńări în special în 
Italia. 

Deşi inculpaŃii nu recunosc săvârşirea faptelor,convorbirile telefonice purtate între ei 
declaraŃiile martorilor altor făptuitori şi celelalte probe aflate la dosarul cauzei,confirmă existenŃa 
indiciilor temeinice din care rezultă presupunerea rezonabilă că inculpaŃii au săvârşit faptele pentru 
care sunt cercetaŃi. 

Fiecare membru al grupului infracŃional are un rol bine definit în cadrul activităŃii de trafic 
de migranŃi constând din racolarea migranŃilor, transportul şi cazarea acestora, asigurarea cărŃilor de 
identitate şi trecerea frauduloasă a migranŃilor în diferite Ńări. 

InculpaŃii erau bine organizaŃi îşi schimbau periodic cartelele telefonice iar în convorbirile 
dintre ei referitoare la migranŃi foloseau un limbaj codificat. 

Inculpatul K.V.G. a constituit grupul infracŃional şi a desfăşurat activităŃi de racolare, 
călăuzie şi organizarea trecerii ilegale a frontierelor mai multor state spre U.E. a unor cetăŃeni din 
spaŃiul ex-sovietic. 

Inculpatul H.P.S. a participat în calitate de călăuză şi transportor la transportul migranŃilor 
sens în care se deplasa la Popasul Turiştilor "." judeŃul Cluj de unde prelua în autoturisme grupurile 
de migranŃi din Republica Moldova pe care îi transporta în Ungaria. Inculpatul P.F.I. organiza 
trecerea peste frontieră a migranŃilor în diferite Ńări din spaŃiul Schengen şi cazarea migranŃilor pe 
teritoriul Ungariei. Inculpatul P.M. se ocupa de procurarea cărŃilor de identitate româneşti şi 
recuperarea acestora de pe teritoriul Ungariei fiind depistat de organele de poliŃie având asupra sa 
un rucsac cu 50 cărŃi de identitate şi 22 paşapoarte româneşti din care 2 acte erau false. Inculpatul 
D.M.I. se ocupa de problema plăŃilor efectuate de K.V.G. către călăuze sau transportori, organizarea 
transporturilor şi procurarea de acte false. Inculpatul C.V. a participat efectiv în calitate de călăuză 
sau transportor al migranŃilor. Inculpatul R.F.R. a participat la exercitarea de acŃiuni de racolare, 
transport, cazare a migranŃilor. Inculpatul K.N.M. a coordonat transportul migranŃilor şi aflându-se 
în legătură cu numitul U.G. a procurat cărŃi de identitate româneşti care ulterior au fost folosite în 
traficul de migranŃi, cetăŃeni proveniŃi din spaŃiul ex-sovietic furnizând şi acte falsificate 
migranŃilor. 

Pentru infracŃiunile prev de art.7 din Legea 39/2003 şi art.2 din OUG nr.112/2001 pedeapsa 
este închisoarea mai mare de 4 ani şi s-a apreciat la data luării măsurii arestării preventive a 
inculpaŃilor că lăsarea în libertate a acestora ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică, 
pericol apreciat în raport de datele referitoare la persoana inculpaŃilor precum şi cele referitoare la 
natura şi gravitatea faptelor şi rezonanŃa socială negativă. 

 
Analizându-se probele administrate în cauză s-a constatat că la această dată temeiurile avute 

în vedere la luarea măsurii arestării preventive faŃă de inculpaŃii R.F.R., K.V.G., P.F.I., P.M. şi 
K.N.M. subzistă şi impun în continuare privarea de libertate a acestora. 

Astfel, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracŃiunile pentru care sunt cercetaŃi inculpaŃii 
este închisoarea mai mare de 4 ani iar pericolul concret pentru ordinea publică se apreciază atât în 
raport de datele referitoare la persoana inculpatului,inclusiv antecedentele penale,cât şi la datele 
referitoare la faptă adică natura şi gravitatea infracŃiunii comise şi rezonanŃa negativă produsă în 
comunitate ca urmare a săvârşirii acesteia. 

InfracŃiunile pentru care sunt cercetaŃi inculpaŃii,prezintă un grad sporit de pericol social, 
atât datorită modalităŃii în care au fost comise cât şi scopului urmărit şi numărului mare de persoane 
angrenate În activitatea infracŃională. 



Pericolul concret pentru ordinea publică presupune şi rezonanŃa faptelor comise în rândul 
colectivităŃii de natură a crea temerea că organele abilitate nu acŃionează eficient împotriva unor 
persoane , care au comis fapte grave. 

Lăsarea în libertate a inculpaŃilor ar putea avea un sentiment de insecuritate în rândul 
colectivităŃii şi ar putea încuraja alte persoane în săvârşirea unor fapte similare. 

În ceea ce priveşte persoana inculpaŃilor, s-a constatat că inculpaŃii K.V.G., P.F.I. şi R.F.R. 
au fost cercetaŃi şi de autorităŃile maghiare pentru acelaşi gen de infracŃiuni. K.V.G. fiind 
condamnat la 26 04 2005 de Tribunalul Oraşului Kormend la 2 ani şi 2 luni închisoare,aplicându-i-
se interdicŃii de intrare în Republica Ungaria pentru o perioadă de 4 ani. Inculpatul figurează însă în 
hotărârea de condamnare cu numele de P., după care şi-a schimbat numele prin căsătorie, în K. şi a 
continuat activităŃile infracŃionale pe teritoriul României. 

Inculpatul P.M. nu recunoaşte fapta susŃinând că nu ştia ce transportă în rucsac însă din 
declaraŃiile martorilor şi convorbirile telefonice purtate de acesta cu ceilalŃi inculpaŃi rezultă că 
făcea parte din grupul infracŃional şi se ocupa cu cumpărare  cărŃilor de identitate de la diferite 
persoane pe care le foloseau împreună cu ceilalŃi inculpaŃi la traficul de migranŃi. 

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul K.N.M. acesta susŃine că faŃă de el nu este îndeplinită 
condiŃia prev. de art. 148 lit. f referitoare la prezenŃa pericolului pentru ordinea publică în cazul 
lăsării în libertate având în vedere că este în executarea unei alte pedepse. 

Analizându-se apărarea inculpatului s-a constatat că este nefondată pentru următoarele 
considerente: 

Chiar dacă inculpatul se află în executarea unei alte pedepse, faŃă de acesta se poate lua 
măsura arestării preventive în altă cauză dacă sunt îndeplinite condiŃiile prev. de art.136,146 şi 148 
lit. f Cod procedură penală şi nu trebuie respinsă propunerea de arestare preventivă pe lipsa 
condiŃiei pericolului social concret. Aceasta pentru că instanŃa nu are date certe şi nu poate face 
supoziŃii cu privire la data când inculpatul urmează pentru diferite motive să fie liberat de sub 
efectele mandatului de executare a pedepsei închisorii. În acest sens s-a pronunŃat Î.C.C.J. - SecŃia 
penală prin decizia nr. 3410/31 mai 2005. 

Considerându-se îndeplinite condiŃiile prevăzute de art.148 lit. f Cod procedură penală prin 
încheierea penală nr.221C din 04 iulie 2007 a Tribunalului Sălaj s-a dispus arestarea preventivă a 
inculpatului K.N.M. şi a fost prelungită prin încheierea penală nr. 27/C din 26 iulie 2007,care a 
rămas definitivă prin decizia penală nr.70/3l 072007 a CurŃii de Apel Cluj. 

La această dată se constată, aşa cum s-a arătat mai sus, că şi faŃă de inculpatul K.N.M., 
subzistă temeiurile avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive, pedeapsa pentru 
infracŃiunea  săvârşită fiind închisoarea mai mare de 4 ani şi se apreciază că este îndeplinită şi a 
doua cerinŃă, faptele săvârşite prezentând o gravitate deosebită iar pericolul social apreciat la 
persoana inculpatului îşi păstrează un rol primordial. 

Deşi inculpatul a mai fost condamnat pentru acelaşi gen de infracŃiuni prin sentinŃa penală 
nr. 120/15 09 2004 la 2 ani şi 6 luni închisoare s-a sustras de la executarea pedepsei fiind dat în 
urmărire generală şi internaŃională până în luna mai 2007 când a fost depistat de organele de poliŃie 
iar în acest timp desfăşura activităŃi de coordonare a transporturilor de migranŃi, procurare a cărŃilor 
de identitate şi furnizarea actelor false migranŃilor. 

Astfel, ambele condiŃii prev. de art. 148 lit. f au fost îndeplinite la luarea măsurii arestării 
preventive iar în aceste condiŃii nu are nici o importanŃă că în prezent inculpatul se află în 
executarea altei pedepse între acestea neexistând nici o legătură, iar în prezent subzistă temeiurile 
care au determinat arestarea şi impun în continuare privarea de libertate a inculpatului. Prin urmare 
temeiurile avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive subzistă faŃă de toŃi inculpaŃii 
arestaŃi, iar în cauză urmează a se administra şi alte probe, respectiv audierea unor martori a altor 
făptuitori, aceasta fiind mai dificilă, unii dintre făptuitori aflându-se încarceraŃi în Ungaria.  



Analizându-se excepŃia ridicată de apărătorul inculpaŃilor H.P.S. şi C.V. privind 
necompetenŃa instanŃei de a prelungi măsura obligării de a nu părăsi localitatea s-au reŃinut 
următoarele: 

FaŃă de cei doi inculpaŃi această măsură preventivă a fost luată de către instanŃa de judecată, 
respectiv Curtea de Apel Cluj prin Încheierea penală nr. 63/2007 şi prelungită prin Încheierea 
penală nr.27/C din 26 iulie 2007 a Tribunalului Sălaj , definitivă la această dată. 

Prin urmare potrivit art.145 raportat la art.1451 Cod procedură penală, măsura preventivă 
luată de judecător în cursul urmăririi penale poate fi prelungită motivat de acelaşi organ judiciar 
care a luat măsura preventivă.  

Astfel fiind, s-a respins ca nefondată excepŃia de necompetentă. 
Analizând subzistenta temeiurilor care au determinat luarea măsurii obligării de a nu părăsi 

localitatea faŃă de C.V., H.P.S. şi D.M.I. şi solicitarea acestora de a se înlocui această măsură cu 
obligarea de a nu părăsi Ńara se reŃin următoarele: 

Cei trei inculpaŃi participând cu mai puŃine acte materiale la activitatea infracŃională şi 
reŃinându-se că nu există probe că lăsarea lor în libertate ar prezenta pericol concret pentru ordinea 
publică s-a apreciat că este necesară luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea 
pentru o mai bună desfăşurare a urmăririi penale. 

În ceea ce priveşte conduita celor trei inculpaŃi, din probele existente rezultă că au desfăşurat 
activităŃi infracŃionale atât în Ńară cât şi pe teritoriul Ungariei iar H.P.S. şi C.V. au fost depistaŃi de 
autorităŃile maghiare la data de 8 februarie 2007. 

Având în vedere aceste considerente şi faptul că în cauză urmează a se administra şi alte 
probe: audieri de martori, confruntări între martori şi inculpaŃi în vederea desfăşurării în bune 
condiŃii a urmăririi penale se impune prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea faŃă de 
cei trei inculpaŃi. 

În raport de complexitatea cauzei, gradul de pericol social al infracŃiunilor pentru care 
inculpaŃii sunt cercetaŃi şi persoana inculpaŃilor, se apreciază că măsura preventivă luată faŃă de 
inculpaŃi nu se justifică a fi înlocuită cu măsura obligării de a nu părăsi Ńara. 

În ceea ce priveşte susŃinerile apărătorilor inculpaŃi lor în sensul că propunerea de prelungire 
a măsurii preventive nu este motivată se constată că motivarea s-a făcut pe dispoziŃiile art.155 şi 
145 Cod procedură penală în sensul că temeiurile avute în vedere la luarea măsurilor preventive 
subzistă şi în cauză urmează a se administra şi alte probe făcându-se referire în concret la acestea. 

FaŃă de cele arătate constatându-se îndeplinite condiŃiile prevăzute de art.155 şi 145 alin.2 
Cod procedură penală, în baza art.159 Cod procedură penală s-a admis propunerea DIICOT - Biroul 
Teritorial Sălaj şi a se dispune prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaŃilor R.F.R., 
K.V.G., P.F.I., P.M. şi K.N.M. pe o durată de 30 de zile de la 29 august 2007 ora 18,25 până la data 
de 27 septembrie 2007 ora 18,25 şi prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi 
localitatea de domiciliu pentru inculpaŃii H.P.S., C.V. şi D.M.I. pe o durată de 30 de zile de la 29 
august 2007 până la 27 septembrie 2007,ora 18,25 pentru inculpatul C.V. şi până la 27 septembrie 
2007 pentru inculpaŃii H.P.S. şi D.M.I.. 

Împotriva acestei încheieri au declarat recurs în termen legal inculpaŃii R.F.R., K.V.G. , 
P.F.I., P.M., K.N.M., C.V., H.P.S., D.M.I. . 

În motivarea recursului inculpatul H.P.S. arată că nu instanŃa era competentă să dispună 
prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea luată faŃă de inculpat, ci procurorul conform 
art. 145 alin 2 Cod procedură penală, astfel că sesizarea instanŃei nu este legală. 

Ca atare solicită admiterea recursului, casarea încheierii atacate şi înlocuirea măsurii 
obligării de a nu părăsi localitatea cu măsura obligării de a nu părăsi Ńara, deoarece în satul de 
domiciliu nu îi sunt asigurate inculpatului servicii publice. 

În motivarea recursului inculpaŃii R.F.R. şi P.M. arată că nu sunt îndeplinite cumulativ cele 
două condiŃii prevăzute de art. 148 lit. f. Cod procedură penală pentru a se dispune prelungirea 



duratei arestării preventive, iar pe de altă parte din probele existente la dosar nu rezultă că inculpaŃii 
au săvârşit faptele care li se reŃin în sarcină. 

Ca atare solicită admiterea recursului, casarea încheierii atacate şi în urma rejudecării cauzei 
să se dispună respingerea propunerii de arestare preventivă a acestora. 

Inculpatul K.N.M. în motivarea recursului arată că sunt îndeplinite cumulativ condiŃiile 
prevăzute de art. 148  lit. f Cod procedură penală şi nu există probe sau indicii că inculpatul a 
săvârşit fapta pentru care este cercetat iar în prezent execută o pedeapsă privativă de libertate şi, în 
consecinŃă solicită admiterea recursului, casarea încheierii atacate şi  în urma rejudecării cauzei să 
se dispună respingerea propunerii de arestare preventivă, iar în subsidiar înlocuirea măsurii arestării 
preventive cu cea a obligării de a nu părăsi localitatea sau Ńara. 

În motivarea recursurilor, inculpaŃii K.V. şi P.F.I. arată în esenŃă că cererea de prelungire a 
duratei arestării nu este motivată, iar actele ce urmează a fi administrate nu face referire la inculpaŃi 
şi ca atare solicită admiterea recursului, casarea încheierii atacate şi în urma rejudecării cauzei să se 
respingă propunerea de prelungire a duratei arestării inculpaŃilor şi punerea acestora în libertate. 

Inculpatul  C.V. a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii atacate şi în urma 
rejudecării cauzei să se dispună respingerea propunerii de prelungire a sesizării procurorului cu 
motivarea în esenŃă că măsura obligării de a nu părăsi localitatea putea fi prelungită în cursul 
urmăririi penale de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală. În subsidiar 
solicită înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi Ńara pentru că inculpatul care este muncitor în 
construcŃii să îşi desfăşoare  în condiŃii optime activitatea şi acesta s-a prezentat la fiecare solicitare 
a organelor de urmărire penală. 

Inculpatul D.M. a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii atacate şi în urma 
rejudecării cauzei  să se dispună înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea cu obligarea 
de a nu părăsi Ńara cu motivarea că inculpatul nu s-a sustras obligaŃiilor impuse şi este angajat al 
unei societăŃi din Zalău în calitate de şofer, astfel că înlocuirea măsurii i-ar facilita obŃinerea unor 
surse de existenŃă. 

Examinând probele dosarului Curtea va constata că recursurile declarate în cauză sunt 
nefondate. 

Prin încheierea penală nr. 21/3 iulie 2007 a Tribunalului Sălaj s-a dispus arestarea 
preventivă pe o perioadă de 29 de zile a inculpaŃilor R.F.R., K.V.G. , P.F.I., P.M., K.N.M., C.V., 
H.P.S., D.M.I. iar faŃă de inculpatul C.V. s-a luat măsura obligării de a nu părăsi localitatea. 

Prin încheierea penală nr. 22/2007 a Tribunalului Sălaj s-a dispus arestarea preventivă a 
inculpatului K.N.M. pe o perioadă de 30 de zile. 

Prin încheierea penală nr. 63/2007 a CurŃii de Apel Cluj au fost admise recursurile declarate 
de inculpaŃii H.P.S. şi D.M.I.  dispunându-se faŃă de aceştia măsura obligării de a nu părăsi 
localitatea de domiciliu. 

Prin încheierea penală nr. 27/26 iulie 2007 a Tribunalului Sălaj rămasă definitivă prin 
respingerea recursurilor declarate de inculpaŃi a fost dispusă prelungirea duratei arestului preventiv 
a inculpaŃilor R.F.R., K.V.G. , P.F.I., P.M., K.N.M.. 

Prin aceeaşi încheiere în baza art. 145 pct. 2 Cod procedură penală s-a dispus prelungirea 
măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea pentru inculpatul C.V., H.P.S., D.M.I. . 

InstanŃa de fond a pronunŃat la o analiză obiectivă a temeiurilor arestării preventive a 
inculpaŃilor K.N.M., P.F.I., P.M., R.F.R. şi K.N.M.. 

Şi în prezent subzistă condiŃiile reglementate de art. 148 lit.f Cod procedură penală, astfel că 
faptele pentru care sunt cercetaŃi inculpaŃii sus-menŃionaŃi prevăd pedepse ale închisorii mai mare 
de 4 ani, iar lăsarea acestora în libertate ar prezenta pericol concret pentru ordinea publică, pericol 
care  rezidă din natura şi gravitatea infracŃiunilor comise, urmările acestora, precum şi rezonanŃa  
socială negativă produsă în comunitate, raportat şi la persoana inculpaŃilor. 

Astfel inculpatul K.N.M. se află în executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani 6 
luni, aplicată prin sentinŃa penală nr. 120/2004 a Tribunalului Sălaj pentru acelaşi gen de infracŃiuni. 



Este superfluă susŃinerea inculpatului K.N.M. că nu se impune prelungirea duratei arestării 
preventive deoarece se află în executarea unei pedepse în detenŃie fiind arestat şi deŃinut în acest 
sens în contextul în care arestul preventiv a inculpatului într-o cauză poate fi luată şi prelungită – ca 
şi în speŃă - chiar dacă inculpatul se află arestat în altă cauză în vederea executării unei pedepse 
aplicate printr-o hotărâre definitivă de condamnare, deoarece legalitatea şi temeinicia măsurii 
arestării preventive se apreciază distinct în fiecare cauză în parte şi nici o dispoziŃie a Codului de 
procedură penală nu interzice ca inculpatul să fie arestat în mai multe cauze. 

Nu este pertinentă nici solicitarea inculpatului K.N.M. de a se înlocui măsurii arestării 
preventive cu cea a obligării de a nu părăsi Ńara, deoarece fiind în prezent în executarea unei 
pedepse privative de libertate, înlocuirea ar fi ineficientă sub aspectul efectului punerii în libertate 
pe de o parte, iar pe de altă parte prin prisma art. 139 alin 1 Cod procedură penală o măsura 
preventivă poate fi înlocuită cu o altă măsură preventivă când s-au schimbat temeiurile care au 
determinat luarea măsurii arestării, iar înlocuirea trebuie să fie consecinŃa unei schimbări relevante a 
situaŃiei inculpatului sau a faptei penale săvârşită de către acesta, iar referitor la acest inculpat o 
asemenea schimbare nu s-a produs până în prezent. 

Inculpatul P.M. nu a recunoscut săvârşirea faptelor, însă probele - respectiv declaraŃiile 
martorilor şi convorbirile telefonice - relevă că acesta făcea parte din grupul infracŃional şi se ocupa 
cu cumpărarea cărŃilor de identitate de la diferite persoane pe care le utiliza împreună cu ceilalŃi 
inculpaŃi, pentru traficul de migranŃi. 

De asemenea inculpaŃii K.V., R.F.R. şi P.F.I. au fost cercetaŃi şi de către autorităŃile  
maghiare pentru comiterea aceloraşi gen de infracŃiune, iar inculpatul K. (cu numele anterior 
căsătoriei de P.) a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani 2 luni închisoare de către Tribunalul 
Oraşului Kormend aplicându-i-se chiar şi interdicŃia de intrare în Republica Ungaria, context în care 
susŃinerile inculpaŃilor că nu ar prezenta pericol pentru ordinea publică sunt nefondate. 

În contextul celor expuse mai sus, Curtea prin prisma dispoziŃiilor art. 155 şi următoarele 
Cod procedură penală, a constatat că în mod corect prima instanŃă a dispus prelungirea duratei 
arestării preventive a inculpaŃilor atâta timp  cât temeiurile care au determinat arestarea iniŃială 
impun în continuare privarea de libertate a acestora precum şi faptul că concomitent în cauză 
urmărirea penală nu a fost finalizată, fiind necesară audierea mai multor părŃi vătămate, a unor 
martori, învinuiŃi şi efectuarea unor confruntări între inculpaŃi şi învinuiŃi raportat la natura 
infracŃiunii şi complexitatea cauzei. 

Sunt superflue şi susŃinerile inculpaŃilor C.V., D.M. şi H.P.S. în sensul că doar procurorul 
este competent să dispună asupra prelungirii obligării de a nu părăsi localitatea în cursul urmăririi 
penale conform art.145 Cod procedură penală. 

RaŃionamentul este eronat deoarece art. 145 alin 1 Cod procedură penală prevede că măsura 
obligării de a nu părăsi localitatea poate fi impusă învinuitului sau inculpatului de procuror sau 
judecător în cursul urmăririi penale, reglementându-se o competenŃă alternativă. 

Având în vedere că în cursul urmăririi penale instanŃa nu poate interveni cu privire la 
măsurile preventive decât în cazurile în care este sesizată, fie de către procuror fie de către persoana 
arestată, în mod corect procurorul a sesizat instanŃa în vederea prelungirii acestei măsuri, pe care de 
altfel tot instanŃa, în speŃă, de recurs a dispus-o faŃă de inculpaŃi. 

Astfel procurorul în nici un caz nu putea să prelungească o măsură pe care instanŃa de 
judecată a dispus-o, din moment ce iniŃial procurorul a apreciat că se impune arestarea preventivă a 
acestora, însă cu ocazia judecării recursului având ca obiect propunerea de arestarea preventivă a 
acestor inculpaŃi a fost dispusă măsura obligatorie de a nu părăsi localitatea, astfel că în care 
modalitatea de sesizare a instanŃei este oportună. 

Potrivit art.139 alin.1 C.proc.pen. măsura preventivă luată se înlocuieşte cu altă măsură 
preventivă, când s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii. 



De la data luării măsurii obligării de a nu părăsi localitatea faŃă de inculpaŃi şi până în 
prezent nu a intervenit nici o schimbare relevantă în situaŃia juridică a acestora pentru a determina 
luarea măsurii obligării de a nu părăsi Ńara. 

Astfel este superfluu motivul invocat de către inculpatul H.P.S. că în satul în care 
domiciliază nu îi este asigurat inculpatului vreun serviciu public deoarece în ipoteza în care ar avea 
nevoie de vreun asemenea serviciu poate formula o cerere instanŃei în acest sens. 

 De asemenea sunt nefondate şi susŃinerile inculpaŃilor C.V.  şi D.M. că s-ar impune 
înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea cu acea de a nu părăsi Ńara deoarece sunt 
angajaŃi în calitate de constructor, respectiv şofer deoarece la data luării acestor măsuri se cunoşteau 
aceste aspecte, iar măsuri obligării de a nu părăsi localitatea are ca şi scop pe de o parte restrângerea 
libertăŃii de circulaŃie tocmai pentru a se garanta prezenŃa inculpaŃilor la efectuarea actelor de 
urmărire penală în acest moment procesual. 

 Ca atare este inoportună înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea cu cea a 
obligării de a nu părăsi localitatea cu cea a obligării de  a nu părăsi Ńara. De altfel cei doi inculpaŃi 
au posibilitatea de asemenea să solicite încuviinŃarea de la organul judiciar care a dispus măsura 
părăsirea localităŃii de domiciliu în anumite cazuri speciale care pot interveni. 

 În contextul celor expuse mai sus, Curtea în baza art.38515 pct.1 lit.b C.proc.pen. va respinge 
ca nefondate recursurile declarate de inculpaŃii R.F.R., K.V.G. , P.F.I., P.M., K.N.M., C.V., H.P.S., 
D.M.I., împotriva Încheierii penale nr.31/C din 22.08.2007 a Tribunalului Sălaj. (Judecător Ioana 
Cristina Morar) 

 

Măsuri preventive. Temeiurile arestării. Schimbarea încadrării juridice 

În momentul procesual al urmăririi penale, cu ocazia judecării propunerii de arest 
preventivă se are în vedere încadrarea juridică stabilită de procuror. 

Solicitarea de schimbare a încadrării juridice este inoportună cu ocazia judecării 
propunerii de arestare preventivă în momentul menŃionat, deoarece în faza urmăririi penale numai 
procurorul este abilitat să procedeze - dacă apreciază că se impune în baza tuturor probelor  utile, 
pertinente şi concludente la stabilirea încadrării juridice a faptelor şi nu instanŃa de judecată, care 
este investită să se pronunŃe asupra existenŃei condiŃiilor şi cazurilor în care se poate dispune 
arestarea preventivă. 

SecŃia penală şi de minori, încheierea nr. 52/R din 14 iunie 2007 
Prin încheierea penală nr. 67 din 10 iunie 2007 a Tribunalului Cluj s-a dispus arestarea 

preventivă a inculpatului: S.I., pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 10 iunie 2007 şi până 
la 8 iulie 2007. 

Pentru a pronunŃa această încheiere instanŃa de fond a reŃinut că prin sesizarea înregistrată 
sub nr. de mai sus, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a solicitat instanŃei să dispună arestarea 
preventivă a inculpatului S.I., pe o durată de 29 zile, cercetat pentru săvârşirea infracŃiunii de 
tâlhărie, prev de art. 211 al.2 1 lit.b şi c C.pen. şi viol prev. şi ped. de art. 197 alin, 3 teza 1 , cu 
aplic. art. 33 lit.a, art. 37 lit.b C.pen. arătând în motivarea propunerii că sunt întrunite condiŃiile 
prevăzute de lege pentru luarea acestei măsuri procesuale iar arestarea preventivă a inculpatului se 
impune pentru buna desfăşurare a procesului penal. 

În sarcina inculpatului s-a reŃinut că la data de 6.06.2007, în jurul orelor 14,30, a pătruns în 
apartamentul amplasat la parterul blocului aparŃinând familiei C., exercitând acte de ameninŃare cu 
ajutorul unui cuŃit asupra părŃii vătămate minore C.D.M., în vârstă de 12 ani, care se întorcea de la 
şcoală şi a sustras mai multe bijuterii din aur, un aparat foto digital marca "Panasonic Lunix", sume 
de bani în euro şi lei, găsite în apartament, după care continuând să exercite acte de ameninŃare cu 
cuŃitul pe care-l avea asupra sa, a determinat-o pe minoră să se dezbrace , context în care i-a pipăit 



organele genitale, s-a dezbrăcat şi inculpatul şi a obligat-o să întreŃină un act sexual prin stimularea 
organului genital masculin până la ejaculare. 

Pe pantalonii părŃii vătămate s-a găsit lichid seminal ce a fost ridicat în vederea expertizării. 
Martora S.V.G., vecină cu parte vătămată, a arătat că atât în ziua de 5.06.2007, cât şi în ziua 

de 6.06.2007, inculpatul a fost văzut în apropierea intrării în bloc în jurul orelor 13,300-14,00 ca şi 
cum ar aştepta pe cineva, iar la poliŃie l-a recunoscut ca fiind inculpatul S.I. cel care aştepta în faŃa 
blocului. 

După descrierea făcută de partea vătămată, organele de poliŃie l-au identificat pe inculpat la 
ştrand, în data de 9.06.2007, data la care s-a luat faŃă de inculpat măsura reŃinerii pe 24 de ore, iar la 
poliŃie, inculpatul a fost recunoscut de către partea vătămată ca fiind autorul faptei. 

Propunerea a fost întemeiată în drept pe dispoziŃiile art.136, art.143 şi art. 148 lit. f C.pr.pen. 
Inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptelor de care este acuzat, nu a recunoscut nici ca ar 

fi fost în apropierea blocului unde locuieşte partea vătămată în zilele de 5 şi 6 iunie 2007, în jurul 
orelor 14,00, iar prin apărătorul său a arătat că în speŃă nu ar fi vorba de o infracŃiune de viol ci de o 
infracŃiune de perversiune sexuală prev de art. 201 C.pen. şi prin urmare nu ar fi fost competent sa 
soluŃioneze Tribunalul Cluj, cererea de arestare, invocând în acest sens Dec. III/2005 a Înaltei CurŃi 
de CasaŃie şi JustiŃie. 

Fără a face o analiză a încadrării juridice, având în vedere obiectul cauzei, subliniază doar 
faptul că în conformitate cu noua reglementare a art.197 C.pen. prin Dec. III/2005 a Înaltei CurŃi de 
CasaŃie şi JustiŃie s-a stabilit că "Prin act sexual de orice natură, susceptibil de a fi încadrat în 
infracŃiunea de viol, prev. de art.197 C.pen., se înŃelege orice modalitate de obŃinere a unei 
satisfacŃii sexuale prin folosirea sexului sau acŃionând asupra sexului, între persoane de sex diferit 
sau de acelaşi sex, prin constrângere sau profitând de imposibilitatea de a se apăra ori de a-şi 
exprima voinŃa," aspect care ne face să spunem că în speŃa dată, având în vedere vârsta părŃii 
vătămate, (12 ani), se poate afirma că există indicii că fapta inculpatului se încadrează în prev. art. 
197 a1.3 C.pen. 

Prin modul de desfăşurare al faptei şi prin rezultatul obŃinut (ejacularea), inculpatul a 
urmărit realizarea unui raport sexual, nu doar obŃinerea excitaŃiei sexuale nefinalizate, cum se 
urmăreşte în cadrul perversiunii sexuale. 

În cauză acŃiunea penală a fost pusă în mişcare de către procuror prin OrdonanŃele din 
10.06.2007, inculpatul fiind reŃinut 24 ore prin ordonanŃa din 9.06.2007. 

 Având în vedere dispoziŃiile art. 136, 143 şi 148 lit. f C.pr.pen., instanŃa a apreciat că 
propunerea parchetului de arestare preventivă este întemeiată. 

Din probele administrate până la această data, depoziŃiile martorilor ce au fost audiaŃi, 
depoziŃiile părŃii vătămate , urmele papilare şi de lichid seminal ridicate în vederea expertizării, pe 
bună dreptate s-a putut spune că în speŃă există probe şi indicii temeinice în sensul dispoziŃiilor art. 
681 şi art. 143 alin.1 C.pr.pen. că inculpatul este autorul faptelor pentru care este cercetat. 

În privinŃa condiŃiilor prevăzute de art. 148 lit.f C.pr.pen., cerinŃa cuprinsă în teza 1 a acestui 
articol (referitor la limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracŃiune a reŃinută în sarcina 
inculpaŃilor) este îndeplinită, pedeapsa prevăzută de lege fiind închisoare de la 10 ani la 25 ani. 

Cât priveşte pericolul concret pentru ordinea publică pe care l-ar reprezenta lăsarea în 
libertate a inculpatului, trebuie subliniat faptul că, pericolul concret pentru ordinea publică trebuie 
înŃeles ca o reacŃie colectivă faŃă de anumite stări de lucruri, reacŃie care ar produce perturbaŃii la 
nivelul disciplinei publice, al respectului faŃă de lege, stimulând temerea colectivă că împotriva –
unor fapte periculoase, organele de stat nu acŃionează cu fermitate, că legea nu este aplicată cu 
hotărâre. 

Starea de pericol pentru ordinea publică, spre deosebire de pericolul social concret al faptei 
respective, presupune o rezonanŃă a acelei fapte, o afectare a echilibrului social firesc, o anumită 
stare de indignare, de dezaprobare publică, o anumită stare de insecuritate socială, iar faptele ca 
acelea pentru care este cercetat inculpatul , putem spune că întrunesc toate elementele menŃionate, 



inculpatul dovedeşte potenŃial infracŃional sporit prin faptul că nu are nici o ocupaŃie, nici o sursă de 
venit, că are antecedente penale şi că în prezent este cercetat pentru săvârşirea a nouă infracŃiuni de 
furt calificat, conform fişei de cazier, iar lăsarea în libertate a acestuia ar crea o reală panică în 
rândul minorilor din colectivitatea unde trăieşte. 

În consecinŃă, în baza prev. art. 149 1 C.pr.pen., propunerea parchetului a fost, instanŃa 
dispunând arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 
10.06.2007 până la 08.07.2007. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 192 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare ocazionate de soluŃionarea 
prezentei propuneri au rămas în sarcina statului.  

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs în termenul legal inculpatul S.I. solicitând 
admiterea recursului, casarea încheierii atacate şi în urma propunerii de arestare preventivă şi 
revocarea mandatului de arestare preventivă cu consecinŃa punerii în libertate a inculpatului. 

În motivarea recursului se arată că deşi în cauză acŃiunea penală s-a pus în mişcare pentru 
săvârşirea infracŃiunii de tâlhărie şi viol, tribunalul nu era instanŃa competentă material să 
soluŃioneze propunerea de arestare preventivă raportat la cea de a doua faptă care după sarea de fapt 
reŃinută ar întruni elementele constitutive ale infracŃiunii de perversiuni sexuale prev de art. 201 alin 
2 şi nu ale celui de viol, astfel că încheierea este lovită de nulitate absolută. 

Examinând probele dosarului Curtea va constata că recursul declarat în cauză este nefondat. 
InstanŃa de fond a procedat la o analiză obiectivă a temeiurilor arestării inculpatului S.I. care 

este pentru săvârşirea infracŃiunii de tâlhărie, prev şi ped de art. 211 alin 1 şi 2 lit. b şi c Cod penal 
şi a infracŃiunii de viol prev şi ped de art. 197 alin 1 şi 3 teza I cu aplicarea art. 33 lit. a, art. 37 lit. b 
Cod penal, ce constau în esenŃă că în data de 6 iunie 2007, inculpatul a pătruns în apartamentul 
familiei C. din Municipiul Cluj-Napoca şi exercitând acte de ameninŃare cu ajutorul unui cuŃit 
asupra părŃii vătămate minore C.D.M. în vârstă de 12 ani care se întorcea de la şcoală şi a sustras 
mai multe bijuterii din aure, un aparat foto digital marca „Panasonic Lunix”, sume de bani în euro şi 
lei. De asemenea continuând să exercite acte de ameninŃare cu cuŃitul pe care îl avea  asupra sa, a 
determinat-o pe minoră să se dezbrace, context în care i-a pipăit organele genitale, s-a dezbrăcat şi 
inculpatul şi a obligat-o să întreŃină un act sexual prin stimularea  organului genital masculin până la 
ejaculare. 

Arestarea preventivă a inculpatului S.I. se circumscrie dispoziŃiilor art. 143 alin 1 Cod 
procedură penală raportat la art. 149 alin 1 Cod procedură penală respectiv existenŃa indiciilor  că 
acesta a săvârşit fapte prevăzute de legea penală, fundamentate pe declaraŃia părŃii vătămate,  a 
martorilor şi ale inculpatului. 

Şi condiŃiile reglementate de art. 148 lit. f Cod procedură penală subzistă, faptele pentru care 
este cercetat inculpatul prevăd pedepse ale închisorii mai mare de 4 ani, iar lăsarea acestuia în 
libertate ar prezenta pericol pentru ordinea publică, pericol care rezidă din natura şi gravitatea 
infracŃiunilor comise - tâlhărie şi viol asupra unei persoane minore, în timpul zilei, urmărire 
acestora, precum şi rezonanŃa socială negativă produsă în comunitate. 

SusŃinerea nevinovăŃiei de către inculpat nu este un element determinant şi suficient pentru 
punerea în libertate, acesta beneficiind de prezumŃia de nevinovăŃie conform art. 5 2 Cod procedură 
penală  până la stabilirea vinovăŃiei sale printr-o hotărâre penală definitivă. 

Este superfluă solicitarea apărătoarei inculpatului de a se constata nulitatea absolută a 
încheierii conform art. 197 alin 4 Cod procedură penală, având în vedere că prin prisma dispoziŃiilor 
art. 27 pct. 1 Cod procedură penală tribunalului îi revine competenŃa de a judeca în primă instanŃă şi 
infracŃiunile menŃionate la pct. 1 inclusiv cea de viol prev şi ped de art. 197 alin 3 Cod procedură 
penală. 

În acest moment procesual - cel al urmăririi penale faptele inculpatului au fost încadrate de 
către procuror ca fiind  de tâlhărie şi viol, iar cu ocazia judecării propunerii de arest preventivă se 
are în vedere încadrarea juridică stabilită. 



Solicitarea de schimbare a încadrării juridice este inoportună cu ocazia judecării propunerii 
de arestare preventivă, deoarece în faza urmăririi penale numai procurorul este abilitat să procedeze 
- dacă apreciază că se impune în baza tuturor probelor  utile, pertinente şi concludente la stabilirea 
încadrării juridice a faptelor şi nu instanŃa de judecată care este investită să se pronunŃe asupra 
existenŃei condiŃiilor şi cazurilor în care se poate dispune arestarea preventivă. 

În contextul celor expuse mai sus, Curtea va constata că măsura arestării inculpatului S.I.  
este legală şi temeinică, în concordanŃă cu dispoziŃiile art. 143 Cod procedură penală şi 148 lit. f 
Cod procedură penală şi nu se justifică punerea în libertate a inculpatului, astfel că în baza art. 385 
15 pct. 1 lit. b Cod procedură penală va respinge ca nefondat recursul declarat de către acesta 
împotriva încheierii penale a Tribunalului Cluj. (Judecător Ioana Cristina Morar) 

 
 

Recurs împotriva încheierii prin care a fost respinsă propunerea Parchetului de arestare a 
inculpatului. Lipsa incidenŃei art. 148 lit. a) C.pr.pen. 

Pentru a putea reŃine că o persoană se sustrage de la urmărire penală este necesar că 
această persoană să aibă cunoştinŃă că faŃă de ea au fost demarate procedurile legale de tragere la 
răspundere penală, de a fi încunoştinŃată, în conformitate cu prevederile art.70 alin.2 şi art.237 şi 
următoarele C.pr.pen. şi art.6 alin.2 lit.a,b şi c din ConvenŃia Europeană a drepturilor omului , de 
a–i fi aduse la cunoştinŃă drepturile sale procesuale şi învinuirile ce sunt formulate faŃă de ea. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 61/R din 28 iunie 2007 
Prin încheierea penală nr.37/CC/20.06.2007 a fost respinsă propunerea formulată de către 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj cu privire la arestarea preventivă a inculpatei Z.A. 
cercetată sub aspectul comiterii infracŃiunilor prev. de art.215 alin.1,2,3,5 Cp; art.215 alin.1,2,3 Cp 
şi art.290 Cp, toate cu aplicarea art.41 alin.2 Cp. 

 Pentru a pronunŃa această încheiere instanŃa investită cu soluŃionarea fondului a reŃinut, în 
esenŃă, că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă bănuiala rezonabilă că 
inculpata a comis faptele ce-i sunt reŃinute în sarcină, însă nu este îndeplinită condiŃia prevăzută de 
art.148 lit. a C.pr.pen., deoarece nu există dovezi concrete că aceasta a fugit ori s-a ascuns, că 
plecarea ei din Ńară se datorează cu certitudine intenŃiei de a se sustrage de la urmărire penală sau de 
la judecată. 

 Împotriva mai sus menŃionatei încheieri a declarat recurs în termenul legal prevăzut de 
C.pr.pen., Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, solicitând admiterea propunerii de arestare 
preventivă deoarece există probe că inculpata s-a sustras de la urmărire penală , fiind îndeplinită 
cerinŃa art.148 lit.a C.pr.pen.. 

 Examinând recursul declarat, din prisma motivelor invocate şi a probatoriului administrat în 
cursul urmăririi penale, Curtea constată că acesta este nefondat pentru următoarele considerente: 

 InstanŃa de fond a pronunŃat o hotărâre legală şi temeinică reŃinând o stare de fapt conformă 
cu realitatea. Astfel, faŃă de inculpata Z.A. a fost pusă în mişcarea acŃiunea penală prin ordonanŃa 
din 17 aprilie 2003 în dosarul 258/P/2003 al Parchetului de pe lângă Tribunalul BistriŃa Năsăud sub 
aspectul comiterii infracŃiunilor prev. de art.215 alin.1,2 şi 3 Cp şi art.290 Cp, constând în aceea că, 
în cursul anului 2002 , în calitatea sa de administrator al SC ”T.L.” SRL BistriŃa, a contactat mai 
multe credite de la SC B.P. SA -Sucursala BistriŃa, ca facilitate de cont prezentând pentru 
garantarea lor facturi falsificate. De asemenea, în cursul anilor 2000-2002 , administrând în fapt SC 
T.L., SC L.C. SRL şi SC T.S.C. SRL , toate cu sediul în BistriŃa, a contactat linii de credit pentru 
care au fost prezentate şi predate băncii de către inculpată , situaŃii contabile falsificate. AcŃiunea 
penală a fost extinsă în ceea ce o priveşte pe inculpată şi sub aspectul comiterii infracŃiunii prev. de 



art.215 alin.1,2,3,5 Cp şi reŃinerea formei continuate pentru toate infracŃiunile pentru care aceasta a 
fost cercetată, prin ordonanŃa din 08.02.2006. 

 Probele administrate de către organele de urmărire penală conturează bănuiala rezonabilă că 
inculpata ar fi autoarea infracŃiunilor care i-au fost reŃinute în sarcină, fiind îndeplinită condiŃia 
prevăzută de art.143 C.pr.pen., de a exista probe sau indicii temeinice care să contureze vinovăŃia 
inculpatei. 

 Apreciem, asemenea instanŃei fondului, că nu este îndeplinită cerinŃa prevăzută de art.148 
lit.a C.pr.pen., deoarece pentru a putea reŃine că o persoană se sustrage de la urmărire penală este 
necesar că această persoană să aibă cunoştinŃă că faŃă de ea au fost demarate procedurile legale de 
tragere la răspundere penală, de a fi încunoştinŃată, în conformitate cu prevederile art.70 alin.2 şi 
art.237 şi următoarele C.pr.pen. şi art.6 alin.2 lit.a,b şi c din ConvenŃia Europeană a drepturilor 
omului , de a–i fi aduse la cunoştinŃă drepturile sale procesuale şi învinuirile ce sunt formulate faŃă 
de ea. În speŃa dedusă judecăŃii inculpata Z.A. a părăsit Ńara, în 28.07.2002, cu cca. un an înainte de 
a se dispune, prin ordonanŃa mai sus menŃionată , punerea în mişcare acŃiunii penale şi de a dobândi 
calitatea de învinuită şi, ulterior, de inculpată. Demersurile efectuate de organele de urmărire penală 
în perioada imediat următoare punerii în mişcare a acŃiunii penale în vedere aflării locului unde se 
află inculpata au fost sporadice şi lipsite de consistenŃă. 

 A veni la 5 ani după comiterea faptei şi a solicita unei instanŃe de judecată să emită un 
mandat de arestare preventivă doar pentru motivul că inculpata s-a sustras de la urmărire penală în 
condiŃiile în care în toată această perioadă autorităŃile abilitate au dat dovadă de pasivitate , nu poate 
fi acceptat cu atât mai mult cu cât urmărirea penală şi judecata pot fi continuate şi în situaŃia în care 
inculpatul nu se prezintă în faŃa organelor judiciare. 

 Pentru aceste motive, în baza art.38515 pct.1 lit.b C.pr.pen. , va respinge recursul declarat de 
către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, ca nefondat, conform dispozitivului.(Judecător 
Monica Şortan) 

 
 
 
 

Arestare preventivă. Termen rezonabil. SubzistenŃa temeiurilor 

PersistenŃa unei suspiciuni rezonabile că persoana arestată a comis o infracŃiune este o 
condiŃie sine qua non pentru legalitatea menŃinerii stării de detenŃie, dar, după o anumită perioadă 
de timp ea nu mai este şi suficientă. 

Referindu-se la “criteriile după care se apreciază termenul rezonabil al unei proceduri 
penale”, CEDO a statut că acestea sunt similare cu cele referitoare şi la procedurile din materie 
civilă, adică: complexitatea cauzei, comportamentul inculpatului şi comportamentul autorităŃilor 
competente. 

Suspiciunea că inculpatul a săvârşit infracŃiunile imputate prin rechizitoriul DIICOT poate 
justifica, iniŃial privarea de libertate, dar nu poate constitui un temei “relevant şi suficient”, după 
nouă luni de arestare preventivă, cu atât mai mult cu cât autorităŃile naŃionale competente nu au 
arătat o “diligenŃă specială” în conducerea procedurilor. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 336/R din 1 iunie 2007 
Tribunalul BistriŃa-Năsăud prin încheierea din 28 mai 2007 în baza art. 3002 raportat la art. 

160b, art.139 alin 1 şi 35 şi art. 136 alin 1 lit. c raportat la art. 1451 C.pr.pen. a înlocuit măsura 
arestării preventive a inculpatului Ş.M. cu măsura obligării de a nu părăsi Ńara. 

Conform art. 1451 a1.2 raportat la art. 145 alin.11 C.pr.pen. pe durata măsurii obligării de a 
nu părăsi Ńara inculpatul a fost obligat să respecte următoarele obligaŃii: 



a) să se prezinte la instanŃa de judecată ori de câte ori este chemat; 
b) să se prezinte la PoliŃia mun. BistriŃa, conform programului de supraveghere ce va fi 

întocmit de acest organ, sau ori de câte ori este chemat; 
c) să nu-şi schimbe locuinŃa fără încunoştinŃarea organului judiciar care a dispus măsura; 
d) să nu deŃină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme. 
Potrivit art. 1451 alin.2 raportat la art. 145 alin.12 lit.c C.pr.pen. pe durata măsurii obligării 

de a nu părăsi Ńara, a fost obligat inculpatul să nu ia legătura, direct sau indirect, cu vreuna dintre 
persoanele citate ca parte vătămată sau martor în prezenta cauză. 

S-a atras atenŃia inculpatului asupra consecinŃelor încălcării, cu rea-credinŃă a măsurii 
obligării de a nu părăsi Ńara sau a obligaŃiilor impuse prin prezenta încheiere. 

S-a dispus comunicarea prezentei încheieri instituŃiilor şi organelor prev. de art. 145 alin.21 

C.pr.pen. ca şi punerea în libertate a inculpatului dacă nu este arestat şi în altă cauză. 
S-a luat act de retragerea cererii de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura 

obligării de a nu părăsi localitatea formulată de inculpat la termenul de judecată din 9 mai 2007. 
A fost obligat inculpatul să plătească 5 lei cheltuieli judiciare statului, celelalte cheltuieli 

rămânând în sarcina statului. 
Pentru a pronunŃa această soluŃie, prima instanŃă a reŃinut în fapt următoarele:Inculpatul 

Ş.M. a fost arestat preventiv la 14 septembrie 2006, pe timp de 29 de zile pentru comiterea a 5 
infracŃiuni de trafic de persoane prev. de art. 13 alin. 1 din Legea 678/2001, ca şi a unei infracŃiuni 
de raport sexual cu o minoră prev. de art. 198 alin. 1 Cod penal, ulterior fiind trimis în judecată 
pentru aceste infracŃiuni, dar şi pentru alte 4 asemenea infracŃiuni şi 2 infracŃiuni de proxenetism 
prev. de art. 329 Cod penal rezultate în urma cercetărilor penale prin Rechizitoriul DIICOT –Biroul 
Teritorial BistriŃa nr.53/D/P/2006 din 8 decembrie 2006. 

Această măsură a fost prelungită în faza de urmărire penală şi menŃinută de instanŃa de 
judecată, urmând să expire la 2 iunie 2007, astfel că, potrivit art. 3002 raportat la art. 160b C.pr.pen. 
instanŃa este chemată să verifice legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului. 

La luarea măsurii preventive, prin încheierea penală 101/CC/2006 pronunŃată de Tribunalul 
BistriŃa, s-a reŃinut că sunt îndeplinite condiŃiile prev. de art. 143 C.pr.pen., existând probe şi indicii 
temeinice că inculpatul a săvârşit faptele pentru care este cercetat, acesta aflându-se în situaŃiile 
prev. de art. 148 lit. e şi f C.pr.pen.. 

Până în prezent dintre cele 12 pretinse victime ale infracŃiunilor pentru care a fost trimis în 
judecată inculpatul au fost audiate 10, rămânând de audiat numitele H.I. şi H.A., prima fiind plecată 
în Italia, iar cea de a doua neputând fi găsită. 

De menŃionat este faptul că, pe parcursul urmăririi penale, doar P.C.T. şi P.R.L. au arătat că 
doresc să participe în procesul penal ca părŃi vătămate, acestea neconstituindu-se în faŃa instanŃei 
părŃi civile. 

Din verificarea actelor şi lucrărilor dosarului de urmărire penală a rezultat însă că numitelor 
H.I., L.S.M., R.V.I. şi S.R. nu li s-a pus în vedere faptul că au dreptul de a participa în procesul 
penal în calitate de părŃi vătămate şi fiind citate în această calitate toate, cu excepŃia numitei H.I., 
care este plecată din Ńară au arătat că doresc să aibă calitatea de martor. 

Pe de altă parte, toate pretinsele victime care au fost audiate de instanŃă au revenit asupra 
declaraŃiilor iniŃiale sau şi le-au nuanŃat (vezi declaraŃia părŃii vătămate P.C.T.) arătând că acestea 
au fost date sub presiunea organelor de poliŃie însă câtă vreme nu au fost readministrate toate 
probele, inclusiv cele ale căror necesitate ar rezulta din dezbateri, nu se poate considera că nu mai 
există probe sau indicii temeinice că inculpatul a comis faptele pentru care a fost trimis în judecată. 

În consecinŃă, faŃă de actele şi lucrările dosarului rămâne a se analiza în ce măsură celelalte 
temeiuri avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive subzistă şi în prezent sau, dimpotrivă, 
acestea s-au modificat impunându-se, în conformitate cu disp. art. 139 alin 1 C.pr.pen. înlocuirea 
acestei măsuri. 



Astfel, ca temei al arestării preventive a inculpatului s-a reŃinut art. 148 lit. e C.pr.pen. 
constând în aceea că ar fi încercat să exercite presiuni asupra părŃii vătămate P.C.T., însă în prezent 
acest motiv nu mai subzistă partea vătămată fiind deja audiată în cauză, prilej cu care şi-a retractat 
în parte declaraŃia anterioară, ca de altfel şi celelalte martore audiate, care au arătat expres că nu a 
fost contactate de vreo persoană care să le preseze să facă acest lucru. 

Chiar dacă la acest termen martora P.P. (mama părŃii vătămate P.C.T.) a pretins că partea 
vătămată ar fi primit telefoane de ameninŃare, nu a putut preciza persoana care a făcut respectivele 
apeluri, neputând fi luată în considerare nici susŃinerea privind ameninŃarea fiicei sale în sala de 
judecată, câtă vreme chiar partea vătămată, în declaraŃia sa, a arătat că a formulat acuzaŃii la adresa 
inculpatului fiind presată de mama sa, aspect confirmat şi de martora B.A. 

Al doilea temei al arestării preventive al inculpatului l-au constituit dispoziŃiile art. 148 lit. f 
C.pr.pen. respectiv sancŃionarea faptelor comise cu pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi 
existenŃa unor probe certe că lăsarea în libertate a inculpatului ar prezenta un pericol concret pentru 
ordinea publică. 

În aprecierea persistenŃei pericolului pentru ordinea publică a lăsării în libertate a 
inculpatului trebuie pornit de la regulile de principiu stabilite sub acest aspect prin jurisprudenŃa 
CEDO care, în câteva cauze împotriva FranŃei (de exemplu cauza Letellier, hotărârea din 26 iunie 
2001) a statuat că în măsura în care dreptul naŃional o recunoaşte-prin gravitatea deosebită şi prin 
reacŃia particulară a opiniei publice, că anumite infracŃiuni pot suscita o „tulburare a societăŃii" de 
natură să justifice o detenŃie preventivă, însă doar pe un termen limitat şi în orice caz, ar trebui 
demonstrat că punerea în libertate ar tulbura în mod real ordinea publică, iar menŃinerea măsurii 
este legitimă doar atâta timp cât ordinea publică este efectiv ameninŃată. 

Or, infracŃiunile pentru care este trimis în judecată inculpatul nu sunt în măsură, prin natura 
lor, să releve un pericol cert pe care l-ar prezenta inculpatul pentru ordinea publică, nefiind comise 
prin constrângere sau alte mijloace violente, iar inculpatul nu are antecedente penale din care să se 
poată trage concluzia existenŃei unui astfel de pericol, cu atât mai mult cu cât de la ultimele fapte s-
a scurs o perioadă de aproape un an. 

Nu este lipsit de interes nici faptul că pe parcursul detenŃiei starea de sănătate a inculpatului, 
care suferă de mai multe boli cronice s-a deteriorat, fiind internat o perioadă în Spitalul Penitenciar 
Jilava şi având nevoie de tratament medical permanent. 

Pe de altă parte, menŃinerea în stare de detenŃie a inculpatului ar putea depăşi limitele 
rezonabile ale privării de libertate, aşa cum sunt definite acestea de art. 5 par.3 din ConvenŃia 
europeană a drepturilor omului. 

Astfel, potrivit jurisprudenŃei CEDO libertatea persoanei este regula, excepŃia de la această 
regulă constituind-o privarea de libertate (cauza Wemhoff c. Germaniei), ce reprezintă o gravă 
derogare de la principiile libertăŃii individuale şi de la prezumŃia de nevinovăŃie, autorităŃile 
naŃionale având obligaŃia de a se asigura că, în fiecare cauză, detenŃia la care este supus un acuzat 
nu depăşeşte o durată rezonabilă. 

Inculpatul este arestat preventiv de 8 luni calendaristice iar până în prezent s-a reuşit 
administrarea doar unei mici părŃi a probatoriului ca urmare a neprezentării persoanelor citate, fiind 
evident că detenŃia acestui a se va prelungi peste un termen rezonabil până la terminarea cercetării 
judecătoreşti. 

Totodată, scopul măsurilor preventive precizat de art. 136 C.pr.pen. poate fi atins şi prin 
luarea unei măsuri mai puŃin severă decât cea a arestării preventive şi care să constituie, în acelaşi 
timp, o garanŃie că inculpatul nu se va sustrage de la judecată sau executarea pedepsei şi nici nu va 
încerca să influenŃeze părŃile vătămate sau martorii. 

Pentru aceste motive, tribunalul a apreciat că temeiurile avute în vedere la luarea măsurii 
arestării preventive a inculpatului s-au modificat astfel că, în baza art. 3002 raportat la art. 160b, 
art.139 alin 1 şi 35 şi art. 136 alin 1 lit. c raportat la art.1451 C.pr.pen. tribunalul a dispus înlocuirea 
măsurii arestării preventive a acestuia cu măsura obligării de a nu părăsi Ńara. 



Totodată, în baza art. 1451 alin. 2 raportat la art.145 alin. 11 lit. a-d C.pr.pen., tribunalul l-a 
obligat pe inculpat ca pe durata măsurii să respecte obligaŃiile prevăzute de aceste texte de lege cu 
menŃiunea că PoliŃia municipiului BistriŃa va desemnată ca organ de supraveghere a inculpatului. 

În plus, în sarcina inculpatului s-a impus şi obligaŃia prev. de art. 145 alin 12 lit. c C.pr.pen. 
respectiv să nu ia legătura, direct sau indirect, cu vreuna dintre persoanele citate ca părŃi vătămate 
sau martori în prezentul dosar. 

De asemenea, inculpatul a fost atenŃionat asupra consecinŃelor încălcării cu rea credinŃă, a 
măsurii preventive sau a obligaŃiilor impuse, urmând a se dispune punerea în libertate a acestuia, 
dacă nu este arestat şi în altă cauză, ca şi comunicarea prezentei încheieri instituŃiilor şi organelor 
arătate în art.145 alin 21 C.pr.pen.. 

La alegerea acestei măsuri preventive instanŃa a avut în vedere faptul că, faŃă de starea de 
sănătate precară a inculpatului, măsura obligării de a nu părăsi localitatea l-ar putea pune pe acesta 
în postura de a nu putea urma tratamentul medical sau chirurgical de cea mai înaltă specialitate. 

De menŃionat este faptul că la termenul de judecată din 9 mai 2007 inculpatul a formulat, în 
temeiul art. 139 C.pr.pen., o cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de 
a nu părăsi localitatea, ce a fost admisă, prin încheierea penală din 11 mai 2007, dispunându-se 
înlocuirea acesteia cu măsura obligării de a nu părăsi Ńara. 

Prin decizia penală 309/R/2007 pronunŃată de Curtea de Apel Cluj s-a admis recursul 
DIICOT, s-a casat în întregime încheierea atacată şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare 
motivat de împrejurarea că instanŃa a fost sesizată cu o cerere de înlocuire a măsurii arestării 
preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea, iar prin faptul că s-a dispus obligarea de a 
nu părăsi Ńara instanŃa nu s-a pronunŃat asupra cererii inculpatului, deşi este evident că, potrivit art. 
139 alin 1 şi alin 35 C.pr.pen., constatând că s-au schimbat temeiurile care au fost avute în vedere la 
luarea măsurii arestării preventive, alegerea altei măsuri preventive este atributul exclusiv al 
instanŃei de judecată, în raport de prevederile art. 136 C.pr.pen.. 

Cum la acest termen de judecată inculpatul a arătat că înŃelege să-şi retragă această cerere 
tribunalul a luat act de această împrejurare. 

Împotriva încheierii tribunalului BistriŃa-Năsăud, a declarat recurs DIICOT Biroul Teritorial 
BistriŃa solicitând casarea acesteia şi rejudecând cauza a se respinge cererea de înlocuire a măsurii 
arestării preventive a inculpatului Ş.M. cu măsura obligării de a nu părăsi Ńara, ca neîntemeiată şi 
menŃinerea stării de arest preventiv a inculpatului întrucât motivele avute în vedere la data arestării 
acestuia nu au dispărut. 

S-a susŃinut că în speŃă sunt incidente temeiurile de arestare 148 lit.e şi f C.proc.pen. 
Curtea examinând recursul declarat prin prisma motivului de netemeinicie invocat, ajunge la 

concluzia că acesta nu este fondat. 
Potrivit art.6 alin.1 din ConvenŃia Europeană, orice persoană învinuită de săvârşirea unei 

infracŃiuni are dreptul să obŃină, într-un termen rezonabil, o “decizie definitivă” cu privire la 
temeinicia şi legalitatea acuzaŃiei ce i se aduce. InstanŃa europeană a făcut sublinierea, de principiu, 
că scopul acestui text al ConvenŃiei este ca persoanele aflate în această situaŃie “să nu rămână multă 
vreme, nejustificat, sub o asemenea acuzaŃie”. (Cauza Eckle c.Germaniei din 27 iunie 1968). 

O altă subliniere făcută de Curte, se referă la “criteriile după care se apreciază termenul 
rezonabil al unei proceduri penale”, statuându-se că acestea sunt similare cu cele referitoare şi la 
procedurile din materie civilă, adică: complexitatea cauzei, comportamentul inculpatului şi 
comportamentul autorităŃilor competente.(Decizia CEDO din 31 martie 1998, paragraf 97, citat de 
Corneliu Bârsan). 

Referitor la determinarea momentului de la care începe calculul acestui termen, instanŃa 
europeană a statuat că acest moment este „data la care o persoană este acuzată”, adică data sesizării 
instanŃei competente, potrivit dispoziŃiilor legii naŃionale sau „o dată anterioară” (data deschiderii 
unei anchete preliminare, data arestării sau orice altă dată, potrivit normelor procesuale ale statelor 
contractante). În această privinŃă, Curtea Europeană face precizarea că noŃiunea de „acuzaŃie 



penală” în sensul art.6 alin.1 din ConvenŃie, semnifică notificarea oficială care emană de la 
autoritatea competentă; adică a învinuirii de a fi comis o faptă penală, idee ce este corelativă şi 
noŃiunii de „urmări importante” privitoare la situaŃia învinuitului (Decizia CEDO din 25 mai 1998, 
Cauza Hozee c.Olandei). 

Cât priveşte data finalizării procedurii în materie penală, luată în considerare pentru calculul 
„termenului rezonabil”, curtea a statuat că aceasta este data rămânerii definitive a hotărârii de 
condamnare sau de achitare a celui interesat. (decizia din 27 iunie 1968 în Cauza Eckle contra 
Germaniei). 

Curtea Europeană a avut în vedere şi „comportamentul acuzatului” cerând ca acesta să 
coopereze activ cu autorităŃile judiciare (decizia din 25 februarie 1993 în cauza Dobbertin contra 
FranŃei), dar că nu i se va putea imputa prelungirea procedurii de urmărire penală dacă a voit să 
producă anumite probe de natură să-l disculpe sau, pentru că a cerut efectuarea unor investigaŃii 
suplimentare pertinente, ori pentru că a utilizat toate căile de atac disponibile în legislaŃia 
naŃională.(decizia din 8 februarie 1996 în cauza A. contra Danemarcei; decizia din 29 aprilie 1998 
în cauza Henera contra FranŃei; decizia din 31 martie 1998, paragraful 99, cit. de Corneliu Bârsan). 

Curtea Europeană a mai decis că faptul că o persoană se află în detenŃie este un element ce 
trebuie luat în consideraŃie pentru a se determina dacă s-a statuat într-un „termen rezonabil” cu 
privire la temeinicia acuzaŃiei formulate împotriva ei (decizia din 25 noiembrie 1992 în cauza 
Abdoella contra Olandei). 

De asemenea, Curtea Europeană a mai decis, într-o altă speŃă, că, în situaŃia urmăririi penale 
angajate simultan împotriva mai multor coinculpaŃi, dacă procedura a fost accelerată – urmare unei 
eventuale disjungeri a cauzei, pentru o mai bună administrare a justiŃiei – numai faŃă de unul sau 
unii dintre ei, într-o asemenea situaŃie, în orice caz, între interesele unui coinculpat şi principiul 
bunei administrări a justiŃiei, trebuie acordată prioritate acestui din urmă principiu (decizia din 27 
iunie 1968 paragraf 21 cit.de Corneliu Bârsan). 

Curtea de Apel Cluj apreciază că soluŃia Tribunalului BistriŃa-Năsăud este temeinică şi 
legală, fiind în concordanŃă cu hotărârile CEDO (hotărârea din 31 iulie 2000 Jecius v.Lituania; 
hotărârea Kudla v.Polonia din 26 octombrie 2000 şi hotărârea Labita v.Italia din 6 aprilie 2000) 
prin care s-a decis că a fost încălcat art.5 paragraf 3 din ConvenŃie în ceea ce priveşte durata 
detenŃiei preventive. 

Potrivit textului de mai sus, modificat prin Protocolul nr.112 „orice persoană arestată sau 
deŃinută, în condiŃiile prevăzute de paragraf 1 lit.c din prezentul articol, trebuie adusă de îndată 
înaintea unui judecător şi are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul 
procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanŃii care să asigure prezentarea 
persoanei în cauză la audiere. 

Conform jurisprudenŃei CEDO, aspectul privind caracterul rezonabil al unei perioade de 
detenŃie nu poate fi apreciat în abstract. Caracterul rezonabil al detenŃiei unei persoane trebuie 
evaluat de la caz la caz, în funcŃie de trăsăturile specifice ale acestuia. MenŃinerea stării de detenŃie 
preventivă poate fi justificată într-un caz concret, numai dacă există indicii precise în sensul unei 
necesităŃi reale şi de interes public care, în pofida prezumŃiei de nevinovăŃie, prevalează asupra 
regulilor privind libertatea individuală (a se vedea hotărârea W.v.ElveŃia din 26 ianuarie 1993). 

Este în primul rând datoria autorităŃilor judiciare naŃionale să se asigure că, într-o cauză 
determinată, detenŃia preventivă nu depăşeşte o perioadă rezonabilă. În acest scop şi având în 
vedere respectul cuvenit pentru principiul prezumŃiei de nevinovăŃie, autorităŃile trebuie să ia în 
considerare toate argumentele pentru şi împotriva existenŃei unei necesităŃi de ordin public care să 
justifice o îndepărtare de la regula respectării libertăŃii individuale şi care să constituie considerente 
pentru hotărârea autorităŃilor de a respinge cererea de punere în libertate. 

PersistenŃa unei suspiciuni rezonabile că persoana arestată a comis o infracŃiune este o 
condiŃie sine qua non pentru legalitatea menŃinerii stării de detenŃie, dar, după o anumită perioadă 
de timp ea nu mai este şi suficientă. În situaŃiile în care autorităŃile judiciare au continuat să justifice 



privarea de libertate, dacă aceste motive au fost apreciate ca „relevante” şi „suficiente” CEDO a 
stabilit şi dacă autorităŃile naŃionale competente au arătat o „diligenŃă specială” în conducerea 
procedurilor (a se vedea hotărârea Contrada v.Italia din 24 august 1988 şi hotărârea I.A.v.FranŃa 
din 23 septembrie 1998). 

Aplicând aceste principii la speŃa de faŃă, durata arestării preventive a inculpatului Ş.M. de 
la 14 septembrie 2006, de nouă luni, nu este justificată din perspectiva exigenŃelor art.5 paragraf 3 
din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, aceasta fiind excesivă. 

Suspiciunea că inculpatul Ş.M. a săvârşit infracŃiunile imputate prin rechizitoriul DIICOT 
poate justifica, iniŃial privarea de libertate, dar nu poate constitui un temei „relevant şi suficient”, 
după nouă luni de arestare preventivă, cu atât mai mult cu cât autorităŃile naŃionale competente nu 
au arătat o „diligenŃă specială” în conducerea procedurilor. 

Astfel, ca temei al arestării preventive al inculpatului s-a reŃinut art.148 lit.e C.proc.pen. 
constând în aceea că ar fi încercat să exercite presiuni asupra părŃii vătămate P.C.T., însă în prezent 
acest motiv nu mai subzistă, partea vătămată fiind deja audiată în cauză, prilej cu care şi-a retractat 
în parte declaraŃia din faza de urmărire penală, ca de altfel şi celelalte martore audiate, care au arătat 
expres că nu au fost contactate de vreo persoană care să le preseze să facă acest lucru. 

Mai mult, chiar dacă la termenul de judecată din 28 mai 2007 de la Tribunalul BistriŃa-
Năsăud, martora P.P. – mama părŃii vătămate P.C. a pretins că partea vătămată ar fi primit telefoane 
de ameninŃare, nu a putut preciza persoana care a făcut respectivele apeluri, neputând fi luată în 
considerare nici susŃinerea privind ameninŃarea fiicei sale în sala de judecată, câtă vreme chiar 
partea vătămată, în declaraŃia sa, a arătat că a formulat acuzaŃii la adresa inculpatului, fiind presată 
de mama sa, aspect confirmat şi de martora B.A.. 

Mai mult, părŃile vătămate şi-au retractat declaraŃiile din faza de urmărire penală arătând că 
au fost constrânse de către organele de cercetare penală din punct de vedere psihic, condiŃii în care 
Curtea de Apel Cluj este datoare să examineze cauza acordând întâietate principiului preeminenŃei 
dreptului, a respectării tuturor prevederilor legale (a se vedea cazul Sunday Times din 26 mai 1979 
de la Curtea Europeană de la Strasburg). 

Pe de altă parte, dacă se va dovedi că în cauză nu s-au exercitat ameninŃări, constrângeri 
asupra părŃilor vătămate la întreŃinerea de raporturi sexuale, acestea practicându-le de bună voie se 
va pune problema schimbării încadrării juridice din infracŃiunea de trafic de persoane în cea de 
proxenetism prevăzută cu alte limite de pedeapsă, conform recentei decizii a Î.C.C.J. pronunŃată în 
recursuri în interesul legii. 

Nu în ultimul rând, inculpatul Ş.M. poate contesta probele obŃinute prin mijloace de probă 
administrate ilegal, având acel drept (a se vedea cazul Khom contra Marii Britanii), iar pe de altă 
parte, acesta este apărat de prezumŃia de nevinovăŃie, care nu a fost înlăturată prin pronunŃarea unei 
hotărâri judecătoreşti definitive. 

Al doilea temei al arestării preventive a inculpatului a fost dispoziŃia art.148 lit.f C.proc.pen. 
respectiv, sancŃionarea faptelor presupus a fi comise de către inculpat, cu pedeapsa închisorii mai 
mare de 4 ani şi existenŃa unor probe certe că lăsarea în libertate a acestuia ar prezenta un pericol 
concret pentru ordinea publică. 

Lăsarea în libertate a inculpatului nu prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, 
deoarece prin trecerea timpului s-a stins rezonanŃa socială negativă produsă de săvârşirea 
infracŃiunilor imputate, care la finalizarea cercetării judecătoreşti pot primi o altă încadrare juridică, 
cu alte limite de pedeapsă, neexistând nici temeiuri noi care să justifice privarea de libertate. 

În aprecierea persistenŃei pericolului pentru ordinea publică, a lăsării în libertate a 
inculpatului trebuie pornit de la regulile de principiu stabilite prin jurisprudenŃa CEDO care a 
statuat „că în măsura în care dreptul naŃional o recunoaşte – prin gravitatea deosebită şi prin reacŃia 
particulară a opiniei publice, anumite infracŃiuni pot suscita o tulburare a societăŃii de natură să 
justifice o detenŃie preventivă, însă doar pe un termen limitat şi în orice caz, ar trebui demonstrat că 



punerea în libertate ar tulbura în mod real ordinea publică, iar menŃinerea măsurii este legitimă doar 
atâta timp cât ordinea publică este efectiv ameninŃată”. 

Ori, infracŃiunile pentru care este trimis în judecată inculpatul nu sunt în măsură, prin natura 
lor, să releve un pericol cert pe care l-ar prezenta inculpatul pentru ordinea publică, nefiind comise 
prin constrângere sau alte mijloace violente, iar inculpatul nu are antecedente penale, din care să se 
poată trage concluzia existenŃei unui astfel de pericol, cu atât mai mult cu cât de la ultimele acte 
infracŃionale s-a scurs o perioadă de un an. 

Nu poate fi neglijat nici faptul că pe parcursul detenŃiei starea de sănătate a inculpatului, 
care suferă de mai multe boli cronice, s-a deteriorat, fiind internat o perioadă în Spitalul Penitenciar 
Jilava şi având nevoie de tratament medical permanent. 

Inculpatul este arestat preventiv de 9 luni calendaristice, iar până în prezent instanŃa de fond 
a reuşit administrarea doar a unei mici părŃi a probatoriului, ca urmare a neprezentării persoanelor 
citate, fiind evident că detenŃia inculpatului se va prelungi peste un termen rezonabil până la 
terminarea cercetării judecătoreşti. 

Potrivit jurisprudenŃei CEDO, libertatea persoanei este regula, excepŃia de la această regulă 
constituind-o privarea de libertate (cauza Wemhoff contra Germaniei), ce reprezintă o derogare de 
la principiile libertăŃii individuale şi de la prezumŃia de nevinovăŃie, autorităŃile naŃionale având 
obligaŃia de a se asigura că, în fiecare cauză, detenŃia la care este supus un acuzat nu depăşeşte o 
durată rezonabilă. 

Referitor la dispoziŃia instanŃei de fond de a lua faŃă de inculpat măsura obligării de a nu 
părăsi Ńara pe durata desfăşurării procesului penal, curtea consideră că aceasta se circumscrie art.5 
paragraf 3 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, dându-se eficienŃă dispoziŃiilor art.136 
alin.1 din C.proc.pen., pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal. (Judecător Viorel-
Virgil Andreieş) 

 

Arest preventiv. Înlocuire. CondiŃii 

Potrivit art.139 alin.1 C.proc.pen., măsura preventivă luată se înlocuieşte cu altă măsură 
preventivă, când s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii. 

Durata arestării preventive nu este un temei al înlocuirii măsurii preventive, aceasta având 
relevanŃă numai sub aspectul prevăzut în art.140 C.proc.pen., referitor la încetarea de drept a 
măsurilor preventive,  iar referirea generică la gravitatea mai redusă a infracŃiunii sau la faza de 
finalizare în care se află cercetarea judecătorească nu este de natură să satisfacă cerinŃele unei 
motivări concrete la care se referă art.137 partea finală C.proc.pen. şi nu este în măsură, în 
absenŃa altor date, să înlăture existenŃa temeiului stabilit prin art. 148 lit. f C.proc.pen. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 619/R din 16 octombrie 2007 
Prin încheierea penală din 2 octombrie 2007 Tribunalul Maramureş, în baza art.139 rap. la 

art.145 C.proc.pen. a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatei T.A.I., trimisă în 
judecată pentru comiterea infracŃiunilor prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, art.12 alin.1 şi 2 
lit.a din Legea 678/2001, art.328 C.pen., art.293 C.pen. cu aplicarea art.33 lit.a cod pen., cu măsura 
obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu respectiv Baia Mare.  

I s-a impus inculpatei să respecte următoarele obligaŃii: a) să se prezinte la organele de 
urmărire penale şi la instanŃa de judecată ori de câte ori este chemată; b) să se prezinte la PoliŃia 
municipiului Baia Mare conform programelor de supraveghere întocmite de aceasta ori de câte ori 
este chemată; c) să nu-şi schimbe locuinŃa fără încuviinŃarea instanŃei de judecată; d) să nu deŃină, 
să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; e) să nu comunice direct sau indirect cu 
părŃile civile G.D., A.A., şi martorele S.E., A.I. şi M.I. 



A atras atenŃia inculpatei că în caz de încălcare cu rea credinŃă a obligaŃiilor stabilite, măsura 
obligării de a nu părăsi localitatea va fi înlocuită cu măsura arestării preventive. 

S-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatei dacă nu a fost arestată în altă cauză. 
Pentru a pronunŃa această soluŃie prima instanŃă a reŃinut în fapt următoarele: 
La termenul din 2 octombrie 2007 inculpata prin apărător a solicitat revocarea arestării 

preventive şi înlocuirea acestei măsuri cu o altă măsură preventivă, respectiv cu aceea a obligării de 
a nu părăsi localitatea. 

Tribunalul a reŃinut că în baza art.139 C.proc.pen. măsura preventivă luată se înlocuieşte cu 
altă măsură preventivă când s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii. 

Tribunalul a constatat că în speŃă condiŃia impusă de art.148 lit. f C.proc.pen. cu privire la 
„existenŃa probelor că lăsarea în libertate a inculpatei prezintă pericol concret pentru ordinea 
publică” nu mai subzistă. 

În primul rând, condiŃia pericolului pentru ordinea publică solicitat de lege a fost apreciat 
până în acest moment ca fiind dat de gravitatea sporită a faptelor de care este acuzată inculpata şi de 
rezonanŃa în rândul opiniei publice determinând reacŃia negativă a acesteia faŃă de împrejurarea că 
persoanele asupra cărora planează astfel de acuzaŃii sunt cercetate în stare de libertate. 

InstanŃa a apreciat că, dată fiind scurgerea unui interval de timp din momentul comiterii 
faptelor de care este acuzată inculpata şi până în prezent, pericolul concret pentru ordinea publică la 
care se referă art.148 lit. f C.proc.pen. s-a diminuat, sintagma conŃinută în cuprinsul textului legal 
presupunând existenŃa unor riscuri de natură a pune în primejdie funcŃionarea normală a instituŃiilor 
statului, menŃinerea liniştii cetăŃenilor şi respectarea drepturilor acestora, elemente ce decurg atât 
din circumstanŃele reale ale cauzei cât şi din cele personale privind-o pe inculpată şi care în prezent 
nu mai sunt reliefate. 

Pericolul concret pentru ordinea publică este ulterior săvârşirii faptei, şi are un caracter 
limitat în timp. 

ReacŃia promptă a organelor judiciare în momentul luării şi menŃinerii măsurilor preventive 
trebuie să fie în deplină concordanŃă cu disp.art.136 C.proc.pen. unde se prevede scopul acestora şi 
anume: buna desfăşurare a procesului penal ori, pentru a împiedica sustragerea învinuitului sau 
inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată, ori de la executarea pedepsei. 

InstanŃa a apreciat că acest moment urmărirea penală este finalizată, buna desfăşurare a 
procesului penal, în faza judecăŃii se poate realiza şi cu inculpata în stare de libertate, cu atât mai 
mult cu cât deja s-a procedat la audierea acesteia şi a unei părŃi vătămate, astfel că se poate aprecia 
că faŃă de aceasta se poate dispune şi o altă măsură preventivă care prin conŃinutul său să fie în 
concordanŃă cu art.136 C.proc.pen. 

Dacă pericolul concret pentru ordinea publică la care se referă art.148 lit. f C.proc.pen. ar fi 
apreciat prin prisma rezonanŃei sociale a faptelor de care este acuzată inculpata, făcându-se 
abstracŃie de prevederile art.136 C.proc.pen., s-ar da măsurii preventive o altă natură juridică, una 
punitivă, ori funcŃionalitatea unei astfel de măsuri constă în a preveni sau înlătura împrejurările care 
împiedică realizarea în bune condiŃii a procesului penal, creându-se confuzii între pericolul social 
pentru ordinea publică în cazul lăsării în libertate a unei persoane şi pericolul social generic stabilit 
de legiuitor pentru anumite infracŃiuni. 

Raportat la aceste considerente, şi la caracterul excepŃional al măsurii privării de libertate  a 
unei persoane, caracter recunoscut şi de art.5 al CEDO, instanŃa a înlocuit arestarea preventivă cu 
obligarea de a nu părăsi localitatea, impunând inculpatei obligaŃiile precizate în dispozitivul 
încheierii. 

 Împotriva acestei încheieri a declarat recurs DIICOT – Biroul Teritorial Maramureş 
solicitând admiterea căii de atac promovate şi rejudecând cauza, a se respinge cererea de revocare şi 
cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive a inculpatei ca netemeinică. 

Recursul este fondat . 



Prima instanŃă a motivat înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi 
localitatea, argumentând că tulburarea socială rezultată din gravitatea presupuselor fapte s-a 
diminuat treptat prin trecerea perioadei semnificative de timp în care inculpata a fost arestată 
preventiv (4 luni) respectiv de la 6 iulie 2007. 

Potrivit art.139 alin.1 C.proc.pen., măsura preventivă luată se înlocuieşte cu altă măsură 
preventivă, când s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii. 

Conform art.139 alin.35 din acelaşi cod, măsura arestării preventive poate fi înlocuită cu una 
dintre măsurile prevăzute în art.136 alin.1 lit.b şi c C.proc.pen. 

Durata arestării preventive nu este un temei al înlocuirii măsurii preventive, aceasta având 
relevanŃă numai sub aspectul prevăzut în art.140 C.proc.pen., referitor la încetarea de drept a 
măsurilor preventive, text care nu are incidenŃă în cauză. 

Ori, temeiurile care au determinat arestarea preventivă a inculpatei nu s-au schimbat, până în 
prezent fiind audiată inculpata şi o parte vătămată, cercetarea judecătorească fiind abia la început, 
fiind necesar a se mai administra în probaŃiune atât probe testimoniale cât şi audierea altor părŃi 
vătămate. 

Raportat la natura şi gravitatea infracŃiunilor săvârşite, respectiv traficarea în scopul 
exploatării părŃilor vătămate prin obligare la prostituŃie, numărul persoanelor racolate, starea de 
pericol creată prin vătămarea adusă relaŃiilor sociale privind viaŃa persoanei, precum şi limitele de 
pedeapsă prevăzute de lege, nu se impune înlocuirea măsurii arestării preventive cu cea a obligării 
de a nu părăsi localitatea. 

RezonanŃa socială a faptelor reprezintă unul dintre criteriile de apreciere a pericolului social 
concret. Având în vedere că de la data arestării inculpatei a trecut o perioadă de doar 3 luni şi 
jumătate, nu se pune problema estompării rezonanŃei sociale a infracŃiunilor şi nici problema 
înlocuirii arestului preventiv cu o altă măsură mai blândă. 

Printre criteriile ce trebuie avute în vedere de instanŃă la înlocuirea măsurii arestării 
preventive cu o altă măsură preventivă mai blândă, în cazul infracŃiunilor prevăzute de Legea 
nr.678/2001 şi Legea 39/2003, trebuie să se numere şi gradul de pericol social al infracŃiunilor 
reŃinute în sarcina inculpatei, numărul de persoane traficate şi amploarea acestui fenomen 
infracŃional. 

Tribunalul, a făcut abstracŃie de aceste criterii astfel că instanŃa de recurs a reŃinut că, faŃă de 
gradul ridicat de pericol social al faptelor stabilite în sarcina inculpatei de către procuror, numărul 
de persoane traficate şi amploarea acestui fenomen infracŃional, există în continuare temeiuri care 
justifică menŃinerea inculpatei în stare de arest preventiv, existând la dosar probe certe că lăsarea 
inculpatei în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică. 

FaŃă de modul de concepere şi organizarea activităŃii infracŃionale de către inculpată, dacă s-
ar admite cererile de revocare a măsurii arestării preventive, dispunându-se punerea sa de îndată în 
libertate, s-ar induce un puternic sentiment de insecuritate socială, de nesiguranŃă în opinia publică, 
fapt ce în final s-ar repercuta negativ asupra finalităŃii actului de justiŃie. 

În plus,s-a reŃinut că existenŃa şi persistenŃa unor indicii grave de vinovăŃie constituie, 
conform jurisprudenŃei CEDO „factori pertinenŃi care legitimează o detenŃie provizorie”, măsura 
arestării preventive a inculpatei fiind conformă scopului instituit prin art.5 al ConvenŃiei Europene a 
Drepturilor Omului. De asemenea, în raport de probele aflate la dosar, existând „suspiciunea 
rezonabilă că s-a comis o infracŃiune”, măsura menŃinerii arestării preventive este justificată şi prin 
prisma aceleiaşi jurisprudenŃe. 

Nu este de neglijat de asemenea poziŃia inculpatei pe parcursul procesului penal. Astfel, 
inculpata a refuzat iniŃial să facă declaraŃii în faŃa procurorului, ulterior le-a dat în faŃa instanŃei cu 
ocazia soluŃionării propunerii de arestare preventivă, negând învinuirile aduse, după care în faŃa 
procurorului în raport de probele administrate a revenit şi a recunoscut săvârşirea faptelor de 
prostituŃie şi fals privind identitatea, negând comiterea infracŃiunilor de constituire a unui grup 
infracŃional organizat şi trafic de persoane. 



S-a apreciat că, în baza dispoziŃiilor art.136 C.proc.pen., pentru desfăşurarea în condiŃii 
corespunzătoare a procesului penal şi pentru a se împiedica sustragerea inculpatei de la urmărirea 
penală sau de la judecată, este necesară măsura arestării preventive, subzistând temeiurile iniŃiale 
care au impus luarea acesteia. 

Este de subliniat că, la fel ca în cazul luării măsurii arestării preventive, încheierea de 
înlocuire a arestării preventive trebuie să cuprindă temeiurile concrete care au determinat înlocuirea 
acesteia cu o altă măsură preventivă; referirea generică la gravitatea mai redusă a infracŃiunii sau la 
faza de finalizare în care se află cercetarea judecătorească nu este de natură să satisfacă cerinŃele 
unei motivări concrete la care se referă art.137 partea finală din acelaşi cod. 

ExistenŃa şi, în acelaşi timp, subzistenŃa în continuare a unor temeiuri care au justificat 
arestarea preventivă a inculpatei constituie şi sunt conforme şi scopurilor instituite prin art.5 din 
ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului. 

Amploarea activităŃii infracŃionale, modul de concepere şi de derulare justifică menŃinerea 
arestului preventiv, la dosar fiind probe care conduc la incidenŃa temeiului prev. de art.148 lit.f 
C.proc.pen. 

Pentru aceste motive, în baza art.38515 pct.2 lit. d C.proc.pen. s-a admis recursul declarat de 
Ministerul Public – DIICOT – Biroul Teritorial Maramureş împotriva încheierii penale din 2 
octombrie 2007 a Tribunalului Maramureş prin care s-a dispus înlocuirea măsurii arestării 
preventive a inculpatei T.A.I. cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea, încheiere care a fost 
casată şi, rejudecând, s-a respins cererea de revocare şi cererea de înlocuire a măsurii arestării 
preventive a inculpatei şi s-a menŃinut măsura arestării preventive. (Judecător Delia Purice) 

 
 

Respingerea cererii de revocare a măsurii arestării. Recurs inadmisibil 

Art. 140 3 alin 1 Cod procedură penală 
Potrivit art. 140 3 alin 1 Cod procedură penală împotriva încheierii prin care judecătorul 

dispune în timpul urmăririi penale, printre altele înlocuirea unei măsuri preventive, inculpatul şi 
procurorul pot face recurs la instanŃa superioară în termen de 24 de ore. 

Per a contrario, împotriva încheierii prin care se dispune respingerea cererii de înlocuire a 
măsurii arestării preventive, ca şi în speŃă, nu poate fi atacată separat cu recurs, de altfel atât în 
minută cât şi în dispozitivul hotărârii atacate de către recurent se menŃionează că aceasta este 
definitivă, iar recursul declarat  în acest context  este inadmisibil 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 733 din 6 decembrie 2007 
Prin Încheierea penală nr. 695/22 noiembrie 2007 a Tribunalului Cluj a fost respinsă în baza 

art. 140 3 raportat la art. 139 Cod procedură penală cererea de revocare a măsurii arestării preventiv 
a inculpatului S. G. D. 

În considerentele încheierii se arată că prin încheierea penală nr. 95/C/19 octombrie 2007 
pronunŃată în dosarul nr. 4577/117/2007 al Tribunalului Cluj în temeiul art. 149 1 Cod procedură 
penală raportat la art. 148 alin 1 lit. b, e şi f Cod procedură penală s-a admis propunerea formulată 
DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial 
Cluj şi, în consecinŃă s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului S.G.D ,pe o perioadă de 29 zile, 
cu începere din data de 19 octombrie 2007  până la data de 16 noiembrie 2007. 

Ulterior, prin încheierea penală nr. 97/C/2007 pronunŃată în dosar 4791/117/2007, a fost 
admisă propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive  formulată de DIICOT-Serviciul 
Teritorial Cluj, şi în temeiul art. 155, art. 156 şi art. 159 Cod procedură penală, s-a dispus 
prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului pentru o perioadă de 21 de zile, cu începere 



de la data de 17 noiembrie 2007 până la data de 7 decembrie 2007, fiind respinsă cererea acestuia 
de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea. 

Inculpatul este cercetat în dosarul nr. 99D/P/2007 al DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul Teritorial Cluj, pentru săvârşirea infracŃiunilor 
trafic de persoane şi de minori, prev şi ped de art. 12 alin 1 şi 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu 
aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, art. 13 alin 1,2,3 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin 
2 Cod penal cu art. 37 lit. b Cod penal, reŃinându-se în sarcina sa că, începând cu anul 2004, precum 
şi în cursul anului 2006, împreună cu alte persoane, prin violenŃă, ameninŃare, inducere în eroare şi 
abuz de autoritate a recrutat, transportat şi găzduit mai multe persoane, din care o parte minore, 
printre care părŃile vătămate D. A., S. D.(minoră), T.I.R. şi T.A.M, în scopul exploatării prin 
obligarea la practicarea prostituŃiei. 

Temeiurile care au stat la baza luării şi menŃinerii arestării preventive sunt cele prevăzute de 
art. 143 şi 148 lit. b, e şi f Cod procedură penală. 

InstanŃa a examinat cererea de revocare a măsurii arestării preventive prin prisma 
subzistenŃei sau nu a acestor temeiuri la acest moment, întrucât motivele de ordin familial pe care 
le-a indicat inculpatul în cererea introductivă nu pot sta singure sau prin ele însele la baza revocării 
măsurii preventive dispuse în cauză. 

Examinând dosarul de urmărire penală tribunalul a constatat că în cauză există probe şi 
indicii temeinice în sensul art. 143 Cod procedură penală, din care rezultă că faptele pentru care este 
cercetat inculpatul au fost comise de acesta; astfel, rezultă din procesele-verbale de investigaŃii, 
actele premergătoare efectuate în cauză, rezultatele interogării bazelor de date ale poliŃiei de 
frontieră, copii ale unor acte depuse la dosar de către părŃile vătămate, declaraŃiile părŃilor vătămate 
T.I , SD(minoră), D.A., declaraŃiile martorilor T.A., L. A., R.O., I.I., interceptări ale unor convorbiri 
telefonice, proces-verbal de perchiziŃie corporală indicii temeinice ce converg la acest moment în 
sprijinul ideii că inculpatul a comis faptele de care este acuzat. 

Există indicii în sensul că inculpatul a obligat-o pe numita T.A.M., prin violenŃă şi 
ameninŃare, să practice prostituŃia în parcările situate la ieşirea din municipiul Turda spre 
municipiul Alba-Iulia, la unele scene de violenŃă asistând şi copilul minor al părŃilor; totodată, el 
este cel care l-a prezentat pe inculpatul G. (cercetat în stare de arest preventiv în acelaşi dosar) părŃii 
vătămate T.I.R.-sora concubinei sale, spunându-i că acesta din urmă ar fi proprietarul unui mare 
hotel de pe litoral, calitate în care o va angaja pe post de cameristă, partea vătămată acceptând, 
având mare nevoie de bani la acea dată, întrucât fiul său era grav bolnav şi avea nevoie de 
tratament. În realitate, există date că pe litoral, cei doi inculpaŃi, prin violenŃă ş ameninŃare au 
obligat-o să practice prostituŃia în beneficiul lor. 

Tot din actele dosarului de urmărire penală reiese că acelaşi tratament le-ar fi fost aplicat şi 
părŃilor vătămate D.A,.şi S.D. (minoră), inculpatul obligându-le să se prostitueze alături de 
concubina sa, însuşindu-şi toate încasările. 

De asemenea, chiar în conŃinutul hotărârii prin care s-a dispus prelungirea măsurii arestării 
preventive s-a reŃinut, pe baza actelor din dosarul de urmărire penală, că după acostarea părŃii 
vătămate D. A., în august 2006 de către inculpatul S.G.D, acesta a obligat-o să se prostitueze alături 
de concubina sa, iar la refuzul părŃii vătămate, aceasta a fost bătută de către inculpat. 

Există de asemenea date că, tot cu ajutorul concubinei sale, inculpatul S.G.D. a determinat-o 
şi pe partea vătămată S.D. să practice prostituŃia pentru el, iar după cca. 2-3 săptămâni partea 
vătămată a reuşit să fugă de la inculpat fiind ajutată de nişte martori. 

Nu se poate aprecia la acest moment că temeiurile prevăzute de art. 148 lit. b şi e Cod 
procedură penală nu ar fi incidente în cauză, deoarece acestea sunt dovedite prin declaraŃiile părŃii 
vătămate  T.I.R., din care a reieşit că, după ce a depus plângeri penale la poliŃie  împotriva 
inculpaŃilor G.C. şi M. S., inculpatul S. i-a transmis mesaje de ameninŃare pe telefonul mobil, cât şi 
direct, din cauza cărora se pare că partea vătămată a plecat în Spania. De altfel, inculpatul S. a şi 



fost ulterior arestat, această conduită a sa determinând , printre alte motive, luarea măsurii 
preventive. 

Ulterior, după arestarea inculpatului G., s-a întors în Ńară, inculpatul S. contactând-o şi 
cerându-i să-l însoŃească la poliŃie pentru a-şi schimba declaraŃiile date, respectiv să dea altele, 
contrare adevărului. 

Totodată, din procesul-verbal de percheziŃie corporală întocmit de organele de urmărire 
penală în data de 18 octombrie 2007, efectuat cu ocazia audierii sale în calitate de învinuit reiese că, 
verificându-se lista mesajelor expediate chiar în acea zi la ora 11,54 de pe celularul personal, 
inculpatul a trimis un mesaj numitei R, cu următorul conŃinut: „R., dacă zici că ai fost cu mine la 
mare mă arestează, mai bine zi că eu nu am fost cu tine, că îmi dă drumu, aşa te rog !”. 

Sunt îndeplinite în cauză şi subzistă în continuare şi cerinŃele temeiului prevăzut de art. 148 
lit. f Cod procedură penală, având în vedere infracŃiunile pentru care este cercetat inculpatul şi 
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, iar lăsarea sa în libertate prezintă 
pericol concret pentru ordinea publică, aspect ce rezultă din gravitatea faptelor, concretizată în 
modul de săvârşire şi urmările produse; persoana inculpatului care este recidivist, dând dovadă de 
perseverenŃă în câmpul infracŃional; totodată, acest pericol este perceput şi ca o stare de insecuritate 
în rândul comunităŃii în care a acŃionat inculpatul, în cazul în care autorităŃile nu iau măsuri ferme 
împotriva celor care comit astfel de fapte. 

Tribunalul a apreciat că exista la acel moment date mai mult decât suficiente în sensul că, 
ajuns în libertate, exista posibilitatea reală ca inculpatul să continue să exercite presiuni asupra 
părŃilor vătămate şi a martorilor. 

În ceea ce priveşte certificarea convorbirilor telefonice, chiar în cererea de prelungire a 
măsurii arestării preventive soluŃionată de Tribunalul Cluj prin încheierea penală nr. 97/C/2007 s-a 
arătat că unul din motivele de prelungire a măsurii arestării este tocmai certificarea unor convorbiri 
telefonice referitoare la inculpatul S., ultimul arestat în cauză, şi traducerea actelor efectuate prin 
comisii rogatorii în Olanda şi Austria. Acelaşi lucru se poate afirma şi cu privire la cererile în 
probaŃiune formulate de apărătorul inculpatului în faŃa procurorului, organul de urmărire penală 
urmând a aprecia în această fază procesuală dacă aceste cereri sunt utile şi necesare aflării 
adevărului în cauză. 

Din aceste considerente, apreciind că temeiurile arestării subzistă şi nici nu s-au modificat, 
tribunalul a dispus respingerea cererii de revocare (şi implicit cererea subsidiară de înlocuire a 
măsurii arestării preventive) formulată de inculpat, urmând a-l obliga pe acesta la plata cheltuielilor 
judiciare avansate de stat în sumă de 50 lei. 

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul S.G. solicitând admiterea recursului, 
casarea încheierii atacate şi în urma rejudecării cauzei să se dispună revocarea măsurii arestării sale 
preventive. 

Examinând probele dosarului Curtea va constata că recursul declarat în cauză este 
inadmisibil. 

Potrivit art. 140 3 alin 1 Cod procedură penală împotriva încheierii prin care judecătorul 
dispune în timpul urmăririi penale, printre altele înlocuirea unei măsuri preventive, inculpatul şi 
procurorul pot face recurs la instanŃa superioară în termen de 24 de ore. 

Per a contrario, împotriva încheierii prin care se dispune respingerea cererii de înlocuire a 
măsurii arestării preventive, ca şi în speŃă, nu poate fi atacată separat cu recurs, de altfel atât în 
minută cât şi în dispozitivul hotărârii atacate de către recurent se menŃionează că aceasta este 
definitivă. 

În contextul celor expuse mai sus, Curtea în baza art. 385 15 pct. 1 lit. a Cod procedură 
penală va respinge ca inadmisibil recursul declarat de inculpatul S. G.D. împotriva încheierii nr. 
695/22 noiembrie 2007 a Tribunalului Cluj. 

În baza art. 189 Cod procedură penală va stabili în favoarea Baroului de AvocaŃi Cluj suma 
de 40 lei onorariu pentru apărător din oficiu ce se va avansa de la FMJ. 



În baza art. 192 alin 2 Cod procedură penală va obliga pe inculpat la plata cheltuielilor 
judiciare în sumă de 140 lei. 

 

Trafic de minori. Nerespectarea dreptului la apărare a inculpaŃilor. SoluŃionarea cauzei în 
şedinŃă publică. Nulitate absolută. Trimiterea cauzei spre rejudecare 

Potrivit art.306 C.proc.pen. deliberarea şi pronunŃarea hotărârii se fac de îndată după 
încheierea dezbaterilor. Pentru motive temeinice deliberarea şi pronunŃarea pot fi amânate cel mult 
15 zile. 

Împrejurarea că instanŃa a rămas în pronunŃare asupra cauzei penale abia la două luni 
după dezbaterea fondului cauzei constituie o încălcare a dreptului la apărare al inculpaŃilor, 
impunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare potrivit art.379 pct.2 lit.a C.proc.pen. 

De asemenea, soluŃionarea acestor cauze în şedinŃă publică atrage nulitatea absolută a 
hotărârii pronunŃate. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 184/A din 4 decembrie 2007 
Prin sentinŃa penală nr.242 din 9 mai 2007, pronunŃată de Tribunalul Maramureş, s-a respins 

cererea de constatare a nulităŃii urmăririi penale şi de restituire a cauzei pentru refacerea urmăririi 
penale, conf.art. 332 C.pr.pen., formulată de inculpaŃii D.P.D., I.A.,C.C., G.M., D.O., D.M. şi 
însuşită de inculpaŃii F.B., D.R., P.E. şi S.Z.. 

1. A fost condamnat inculpatul P.E. la: 6 ani închisoare pentru infracŃiunea de asociere 
pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art. 323 alin. 1,2 C.pen.; 4 ani închisoare cu interzicerea pe 
o perioadă de 2 ani a drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b c.pen. pentru infracŃiunea de proxenetism 
prev. de art. 329 alin. 1,2 C.pen. cu aplic.art. 41 a/in.2 C.pen.; 8 ani închisoare şi interzicerea pe o 
durată de 3 ani a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen. pentru infracŃiunea de trafic de persoane 
prev. de art. 12 alin. 1,2 lit.a din Legea nr. 678/2001 cu aplic.art. 41 alin.2 C.pen.; 12 ani închisoare 
şi interzicerea pe o perioadă de 4 ani a drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b c.pen. pentru infracŃiunea 
de trafic de minori prev. de art. 13 alin.1,3,4 teza penultimă din Legea nr. 678/2001 cu aplic.art. 41 
alin.2 C.pen. 

În baza art. 33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea 
de 12 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii pe o perioadă de 4 ani a 
drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. 

Cu consecinŃele prev. de art. 71, 64 lit.a,b C.pen. 
În temeiul art. 350, 357 alin.2 lit.b C.pr.pen. s-a menŃinut dispoziŃia de arestare în lipsă a 

inculpatului - măsură luată prin încheierea penală nr. 255 din 10 nov.2003 a Tribunalului 
Maramureş. 

2. A fost condamnat inculpatul D.O., la: 5 ani închisoare pentru infracŃiunea de asociere 
pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art. 323 alin. 1,2 C.pen.; 7 ani închisoare şi interzicerea pe 
o perioadă de 2 ani a drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pentru infracŃiunea de trafic de 
persoane prev. de art. 12 alin. 1,2 lit.a din Legea nr. 678/2001 cu aplic.art. 41 alin.2 C.pen.; 7 ani 
închisoare şi interzicerea pe o durată de 2 ani a drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pentru 
infracŃiunea de trafic de minori prev. de art. 13 alin. 1,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/ 2001. 

În baza art. 33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea 
de 7 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a 
drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. 

Cu consecinŃele prev. de art. 71, 64 lit.a,b C.pen. 
În temeiul art. 350, 357 alin.2 lit.b C.pr.pen. s-a menŃinut dispoziŃia de arestare în lipsă a 

inculpatului, măsură luată prin încheierea penală nr. 255/10 nov.2003 a Tribunalului Maramureş. 



3. A fost condamnat inculpatul G.M., la: 4 ani închisoare pentru infracŃiunea de asociere 
pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art. 323 alin. 1,2 C.pen. cu aplic.art. 37 lit.a C.pen.; 5 ani 
închisoare pentru infracŃiunea de trafic de persoane prev. de art. 12 alin.1,2 lit.a din Legea 
nr.678/2001 cu aplic.art. 37 lit.a C.pen. şi interzicerea pe o perioadă de 2 ani a drepturilor prev. de 
art. 64 lit.a,b C.pen.; 6 ani închisoare şi interzicerea pe o durată de 2 ani a drepturilor prev. de art. 
64 lit.a,b C.pen. pentru infracŃiunea de trafic de minori prev. de art. 13 alin.1,3,4 teza penultimă din 
Legea nr. 678/2001 cu aplic.art. 37 lit.a c.pen. 

În temeiul art. 33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai 
grea de 6 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii pe o durată de 2 ani a 
drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. 

În baza art. 61 C.pen. s-a revocat beneficiul liberării condiŃionate cu privire la restul de 
1.183 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin sent.pen.nr. 
109/14.03.1997 a Judecătoriei Sighetu MarmaŃiei şi s-a contopit acest rest cu pedeapsa rezultantă de 
6 ani închisoare. Inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare cu interzicerea pe o 
durată de 2 ani a drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. 

 Cu consecinŃele prev. de art. 71, 64 lit.a,b C.pen. 
 4. A fost condamnat inculpatul D.P., la: 2 ani închisoare pentru infracŃiunea de asociere 

pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art. 323 alin.l,2 c.pen. cu aplic.art. 74, 76 lit.c C.pen.; 3 ani 
închisoare şi interzicerea pe o perioadă de 1 an a drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pentru 
complicitate la infracŃiunea de trafic de persoane prev. de art. 26 C.pen. rap.la art. 12 alin.1,2 lit.a 
din Legea nr. 678/2001 cu aplic.art. 41 alin.2 C.pen. şi a art. 74, 76 lit.b C.pen. 

 În temeiul art. 33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea 
- de 3 ani închisoare şi pedeapsa complimentară a interzicerii pe o perioadă de 1 an a drepturilor 
prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. 

 Cu consecinŃele prev. de art. 71, 64 lit.a,b C.penal. 
 5. A fost condamnat inculpatul I.A., la: 2 ani închisoare pentru infracŃiunea de asociere 

pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin. 1,2 C.pen. cu aplic.art. 74, 76lit.c C.pen., 3 ani 
închisoare şi interzicerea pe 1 an a drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pentru infracŃiunea de 
trafic de minori prev. de art. 13 alin. 1,3,4 teza penultimă din Legea nr. 678/2001 cu aplic.art. 74, 76 
lit.b C.pen. 

În baza art. 33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.l C.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 
ani închisoare şi interzicerea pe o perioadă de 1 an a drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. 

 Cu consecinŃele prev. de art. 71, 64 lit.a,b C.pen. 
 În temeiul art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. şi art.10 lit.d C.pr.pen. a fost achitat inculpatul pentru 

instigare la infracŃiunea de fals în declaraŃii prev. de art. 25 C.pen. rap. la art.292 C.pen. 
 6. A fost condamnat inculpatul D.R., la: 3 ani închisoare pentru infracŃiunea de asociere 

pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin. 1,2 C.pen.; 5 ani închisoare şi interzicerea pe 2 
ani a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen. pentru infracŃiunea de trafic de persoane prev. de 
art.12 alin.l,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; 5 ani închisoare şi 
interzicerea pe o perioadă de 2 ani a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen. pentru infracŃiunea de 
trafic de minori prev. de art.13 alin. 1, 3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001; 2 ani închisoare 
pentru infracŃiunea de încercare de a determina mărturia mincinoasă prev. de art.261 alin.1 C.pen. 

 În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea 
- de 5 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii pe 2 ani a drepturilor 
prev. de art.64 lit.a,b C.pen. 

 Cu consecinŃele prev. de art. 71,64 lit.a,b C.pen. 
În baza art.88 C.pen. s-a dedus din pedeapsa rezultantă perioada arestului preventiv - 13 

sept.2004 -2 august 2005 şi s-a menŃinut măsura obligării de a nu părăsi localitatea până la 
rămânerea definitivă a sentinŃei. 



În temeiul art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. şi art.l0 lit.d C.pr.pen. a fost achitat inculpatul pentru 
instigare la infracŃiunea de fals în declaraŃii prev. de art. 25 C.pen. rap. la art.292 C.pen. 

7. A fost condamnat inculpatul S.Z., la: 5 ani închisoare pentru infracŃiunea de asociere 
pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin. 1,2 C.pen.; 8 ani închisoare şi interzicerea pe o 
perioadă de 3 ani a drepturilor prev. de art.64 lit. a, b C.pen. pentru infracŃiunea de trafic de 
persoane prev. de art.12 alin.1,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; 10 ani 
închisoare şi interzicerea pe o durată de 3 ani a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen. pentru 
infracŃiunea de trafic de minori prev. de art.13 alin.1,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001 cu 
aplic. art.41 alin.2 C.pen. 

În baza art.33 lit.a,34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea- 
de 10 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii pe 3 ani a drepturilor 
prev. de art.64 lit.a.b C.pen. 

 Cu consecinŃele prev. de art. 71,64 lit. a, b C.pen. 
 În baza art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. şi art.10 lit.a C.pr.pen. a fost achitat inculpatul pentru 

infracŃiunea de proxenetism prev. de art.329 alin.1,2 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. 
În baza art.350, 357 alin.2 lit.b C.pr.pen. s-a menŃinut dispoziŃia de arestare în lipsă a 

inculpatului - măsură dispusă prin încheierea penală nr.255/10 nov. 2003 a Tribunalului 
Maramureş. 

8. A fost condamnat inculpatul C.C., la: 2 ani închisoare pentru infracŃiunea de asociere 
pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin. 1,2 C.pen. cu aplic. art. 74, 76 lit.c C.pen.; 2 
ani închisoare cu interzicerea pe 1 an a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen. pentru complicitate 
la infracŃiunea de trafic de persoane prev. de art.26 C.pen. rap. la art.12 alin.1,2 lit.a din Legea 
nr.678/2001 cu aplic. art. 74, 76 lit. b C.pen.; 3 ani închisoare cu interzicerea pe 1 an a drepturilor 
prev. de art.64 lit.a,b C.pen. pentru complicitate la infracŃiunea de trafic de minori prev. de art.26 
C.pen. rap. la art.13 alin.1,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. şi 
a art. 74, 76 lit.b C.pen.; 2 luni închisoare pentru infracŃiunea de încercare de a determina mărturia 
mincinoasă prev. de art.261 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 74, 76 lit.e C.pen. 

În baza art.33 lit.a. 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea 
- de 3 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii pe o durată de 1 an a 
drepturilor prev. de art.64 lit. a, b C.pen. 

 Cu consecinŃele prev. de art.71,64lit.a,b C.pen. 
 În baza art.11 pct.2 lit. a C.pr.pen. şi art.10 lit.d C.pr.pen. a fost achitat inculpatul pentru 

instigare la infracŃiunea de fals în declaraŃii prev. de art.25 C.pen. rap. la art.292 C.pen. 
9. A fost condamnat inculpatul F.B., la: 5 ani închisoare pentru infracŃiunea de asociere 

pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.1,2 C.pen.; 3 ani închisoare pentru infracŃiunea 
de proxenetism prev. de art.329 alin.1,2 C.pen. şi interzicerea pe o durată de 1 an a drepturilor prev. 
de art.64 lit. a, b C.pen.; 5 ani închisoare cu interzicerea pe o perioadă de 2 ani a drepturilor prev. de 
art.64 lit.a,b C.pen. pentru infracŃiunea de trafic de persoane prev. de art.12 alin. 1,2 lit.a din Legea 
nr.678/2001; 6 ani închisoare cu interzicerea pe 2 ani a drepturilor prev. de art.64 lit. a, b C.pen. 
pentru infracŃiunea de trafic de minori prev. de art.13 alin.l,3,4 teza penultimă din Legea 
nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. 

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea 
de 6 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii pe 2 ani a drepturilor prev. 
de art.64 lit.a,b C.pen. 

 Cu consecinŃele prev. de art. 71,64 lit.a,b C.pen. 
 În baza art.88 C.pen. s-a dedus din pedeapsa rezultantă perioada arestului preventiv - 17 

sept.2003-2 aug.2005 şi s-a menŃinut măsura obligării de a nu părăsi localitatea până la rămânerea 
definitivă a sentinŃei. 

 10. A fost condamnat inculpatul D.M. ZIS "M. ", fiul lui Alexandru şi Iolanda Luiza, născut 
la 28 dec.1957 în Sighetu MarmaŃiei, recidivist, la: 4 ani închisoare pentru infracŃiunea de asociere 



pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin. 1,2 C.pen. cu aplic. art.37 lit.b C.pen.; 8 ani 
închisoare cu interzicerea pe 2 ani a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen. pentru infracŃiunea de 
trafic de persoane prev. de art.12 alin. 1,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. 
şi a art.37 lit.b C.pen.; 10 ani închisoare cu interzicerea pe 3 ani a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b 
C.pen. pentru infracŃiunea de trafic de minori prev. de art.13 alin.1,3,4 teza penultimă din Legea 
nr.678/2001 cu aplic. art.37 lit.b C.pen. 

 Cu aplicarea art.33 lit.a C.pen. 
 S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 13 ani închisoare cu interzicerea pe o perioadă de 4 

ani a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen. aplicată prin sent. pen. nr.252/06.11.2003 - a Trib. 
Maramureş în elementele sale componente de: 10 ani închisoare cu interzicerea pe 4 ani a 
drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen., de 13 ani închisoare şi interzicerea pe 4 ani a aceloraşi 
drepturi, de 7 luni închisoare (urmare a contopirii pedepsei rezultante de 13 ani închisoare aplicată 
prin sent. menŃionată cu cea de 7 luni închisoare aplicată prin sent. pen. nr.619125.10.2001 a Jud. 
Sighetu MarmaŃiei). 

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-au contopit pedepsele aplicate prin prezenta 
sentinŃă cu cele aplicate prin sent. pen. nr.252/2003 a Tribunalului Maramureş în pedeapsa 
rezultantă de 13 ani închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa complimentară cea mai grea a 
interzicerii pe 4 ani a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen. 

 În temeiul art.39 alin.1 C.pen. rap. la art.34 lit.b C.pen. s-a contopit pedeapsa rezultantă de 
13 ani închisoare cu cea de 7 luni închisoare aplicată prin sent. pen. nr.61912001 a Jud. Sighetu 
MarmaŃiei şi s-a dispus executarea în final a pedepsei rezultante de 13 ani închisoare şi a pedepsei 
complimentare a interzicerii pe 4 ani a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen. Cu consecinŃele 
prev. de art. 71,64 lit. a, b C.pen. 

S-a dispus anularea mandatelor de executare emise anterior şi emiterea unui nou mandat 
conform prezentei sentinŃe. 

În baza art. 14, 17 C.pr.pen., art. 998 şi 1003 C. civ. obligă pe inculpaŃii G.M., S.Z., D.R., 
D.O. şi P.E. în solidar să plătească părŃii vătămate U.I., suma de 10.000 lei despăgubiri pentru 
daune morale. InculpaŃii F.B. şi I.A. au fost obligaŃi în solidar să plătească părŃii vătămate G.M., 
suma de 5.000 lei cu acelaşi titlu. Au fost obligaŃi în solidar inculpaŃii F.B., P.E. şi D.M. zis "M." să 
plătească părŃii văt. R.A.L., suma de 5.000 lei cu acelaşi titlu. Au fost obligaŃi în solidar inculpaŃii 
F.B. şi S.Z. să plătească părŃii văt.A.D.M., suma de 5.000 lei despăgubiri pentru daune morale. 

În temeiul art. 329 alin.4 C.pen. şi art. 19 alin.1 din Legea nr.67812001 au fost confiscate în 
favoarea statului următoarele sume: c-val. în lei a sumei de 32.000 Euro de la inculpatul P.E. acesta 
fiind obligat la plata către stat a acestei sume; c-val. în lei a sumei de 4.000 Euro de la inculpatul 
D.M. zis"M." obligând pe acesta la plata în favoarea statului a acestei sume-c-val. în lei a sumei de 
1.500 Euro de la inculpatul F.B. şi obligând pe acest inculpat la plata acestei sume către stat-c/val. 
în lei a sumei de 2.000 Euro de la inculpatul I.A. şi obligând pe acesta la plata în favoarea statului a 
acestei sume. 

S-a respins cererea de îndreptare a erorii materiale din încheierea pronunŃată în acest dosar 
în şedinŃa din 28 martie 2007 formulată de inculpatul D.R. prin apărătorul său ales. 

În baza art.191 C.pr.pen. a fost obligat fiecare inculpat să plătească statului suma de câte 
1.306 lei – cheltuieli judiciare (din suma totală cea de 1.200 lei reprezintă onorariile avocatului 
desemnat din oficiu pe seama părŃilor vătămate - câte 150 lei pentru fiecare parte vătămată) din care 
suma de câte 150 lei reprezintă onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru fiecare inculpat. 
Onorariile avocaŃilor desemnaŃi din oficiu pentru fiecare inculpat şi fiecare parte vătămată s-au 
suportat în avans din fondurile Ministerului JustiŃiei. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, tribunalul a reŃinut că prin rechizitoriul Biroului de 
combatere a criminalităŃii organizate şi antidrog din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Maramureş întocmit la 5 decembrie 2003 în dosarul nr.308/P/2003 s-a dispus trimiterea în judecată 
a următorilor inculpaŃi pentru comiterea următoarelor infracŃiuni: 



1. D.T. pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin. 1 şi 2 C.pen., 
proxenetism prev. de art.329 alin. 1,2 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., trafic de persoane prev. 
de art.12 alin.l,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. şi trafic de minori prev. de 
art.13 alin.1,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplic. 
art.33 lit.a C.pen. 

2. P.E. pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.1,2 C.pen., 
proxenetism prev. de art.329 alin.l,2 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., trafic de persoane prev. de 
art.12 alin.l,2 lit.a din Legea nr.678/200l cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. şi trafic de minori prev. de 
art.13 alin.l,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/200l cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplic. 
art.33 lit.a C.pen. 

3. F.B. pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.l şi 2 C.pen., 
proxenetism prev. de art.329 alin.l şi 2 C.pen., trafic de persoane prev. de art.12 alin.l,2 lit.a din 
Legea nr.678/200l şi trafic de minori prev. de art.13 alin.l,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/200l 
cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplic. art.33 lit.a C.pen. 

 4. M.I. pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin. 1 şi 2 C.pen., 
proxenetism prev. de art.329 alin. 1 şi 2 C.pen., trafic de persoane prev. de art.12 alin.I,2 lit.a din 
Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., trafic de minori prev. de art.13 alin.I,3,4 teza 
penultimă din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplic. art.33 lit.a şi 37 lit.a 
C.pen. 

5. S.Z. pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.l şi 2 C.pen., 
proxenetism prev. de art.329 alin.I,2 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., trafic de persoane prev. de 
art.12 alin.I,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., trafic de minori prev. de 
art.13 alin. 1, 3, 4 teza penultimă din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplic. 
art.33 lit.a C.pen. 

6. D.R. pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.I,2 C.pen., trafic 
de persoane prev. de art.12 alin.I,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., trafic 
de minori prev. de art.13 alin.I,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001, încercare de a determina 
mărturia mincinoasă prev. de art.261 alin. 1 C.pen., instigare la fals în declaraŃii prev. de art.25 
C.pen. rap. la art.292 c.pen. toate cu aplic. art.33 lit.a C.pen. 

7. D.O. pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.I,2 C.pen., trafic 
de persoane prev. de art.12 alin.I,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., trafic 
de minori prev. de art.13 alin.I,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001 toate cu aplic. art.33 lit.a 
C.pen. 

 8. G.M. pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.I,2 C.pen., 
trafic de persoane prev. de art.12 alin.I,2 lit.a din Legea nr.678/2001, trafic de minori prev. de art.13 
alin.I,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001, toate cu aplic. art.33 lit.a, 37 lit.a C.pen. 

9. D.M. "M." pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.I,2 C.pen., 
trafic de persoane prev. de art.12 alin.I,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., 
trafic de minori prev. de art.13 alin.I,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001 toate cu aplic. art.33 
lit.a, 37 lit.b C.pen. 

10. D.M. zis "M." pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.I,2 
C.pen., trafic de persoane prev. de art.13 alin.I,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001 cu aplic. 
art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplic. art.33 lit.a C.pen. 

11. D.P.D. pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.I,2 C.pen., 
complicitate la trafic de persoane prev. de art.26 C.pen. rap. la art.I2 alin.I,2 lit.a din Legea 
nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplic. art.33 lit.a C.pen. 

 12. I.A. pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.1,2 C.pen., 
trafic de persoane prev. de art.13 alin. 1,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001, instigare la fals 
în declaraŃii prev. de art.25 C.pen. rap. la art.292 c.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplic. 
art.33 lit.a C.pen. 



 13. C.C. pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.I,2 C.pen., 
complicitate la trafic de persoane şi de minori prev. de art.26 C.pen. rap. la art.I2 alin.I,2 lit.a din 
Legea nr. 678/2001 şi la art.I3 alin. 1, 3, 4 teza penultimă din Legea nr.67 8/2001 cu aplic. art.41 
alin.2 C.pen., încercare de a determina mărturia mincinoasă prev. de art.261 alin.I C.pen., instigare 
la fals în declaraŃii prev. de art.25 C.pen. rap. la art.292 C.pen. toate cu aplic. art.33 lit.a C.pen. 

 14. A.M. pentru asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.I,2 C.pen., 
prostituŃie prev. de art.328 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., proxenetism prev. de art.329 alin.I,2 
C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. trafic de persoane prev. de art.I2 alin.I,2 lit.a din Legea 
nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., trafic de minori prev. de art.I3 alin.I,3,4 teza penultimă 
din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplic. art.33 lit.a C.pen. 

 Prin sentinŃa penală nr.483 din 22 decembrie 2005 a Tribunalului Maramureş s-a dispus 
condamnarea acestor inculpaŃi (cu excepŃia inculpaŃilor A.M., M.I., D.M. zis "M." şi D.T. cu privire 
la care s-a disjuns cauza) pentru infracŃiunile cu privire la care au fost trimişi în judecată prin 
rechizitoriu cu excepŃia inculpaŃilor D.R., I.A. şi C.C. care au fost achitaŃi pentru câte o instigare la 
infracŃiunea de fals în declaraŃii prev. de art.25 C.pen. rap. la art.292 C.pen., în baza art.I0 lit.d 
C.pr.pen. 

Din pedepsele aplicate inculpaŃilor F.B. şi D.R. s-a dedus perioada arestului preventiv (17 
septembrie 2003-2 august 2005 în cazul celui dintâi şi 13 septembrie 2004 - 2 august 2005 în cazul 
celui de-al doilea) şi s-a menŃinut măsura obligării de a nu părăsi localitatea. 

 În cazul inculpatului G.M. s-a revocat beneficiul liberării condiŃionate a executării restului 
de 1183 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 6 ani închisoare ce i-a fost aplicată prin sentinŃa 
penală nr. 109/14. 03. 1997 a Judecătoriei Sighetu MarmaŃiei - rest ce a fost contopit în pedeapsa 
aplicată de tribunal în cadrul primului ciclu procesual pedeapsa rezultantă fiind de 6 ani închisoare. 

 FaŃă de inculpatul P.E., D.O. şi S.Z. s-a menŃinut măsura arestului preventiv în lipsă luată 
prin încheierea penală nr.255/20.11.2003 a Tribunalului Maramureş. 

S-a dispus executarea de către fiecare inculpat a pedepsei rezultante în condiŃiile prev. de art. 
71 şi 64 C.pen. 

În baza art.118 lit.d C.pen. şi art.329 alin.3 C.pen. s-a dispus confiscarea în favoarea statului 
a contravalorii în lei a următoarelor sume: 

- de 4.000 Euro de la inculpatul D.M. zis "M."; 
- de 32.000 Euro de la inculpatul P.E.; 
- de 1.500 Euro de la inculpatul F.B.; 
- de 2.000 Euro de la inculpatul I.A.. 
InculpaŃii G.M., S.Z., D.R., D.O. şi P.E. au fost obligaŃi la plata către partea vătămată U.I. a 

sumei de 100.000.000 lei (ROL) cu titlu de despăgubiri pentru daune morale. InculpaŃii F.B. şi I.A. 
au fost obligaŃi în solidar să achite părŃii vătămate G.M. suma de 50.000.000 lei (ROL) cu acelaşi 
titlu. InculpaŃii F.B. şi S.Z. au fost obligaŃi în solidar la plata către partea vătămată A.D.M. a sumei 
de 50.000.000 lei (ROL), iar inculpaŃii F.B., P.E. şi D.M. zis "M." au fost obligaŃi în solidar la plata 
aceleiaşi sume către partea vătămată R.A.L. cu acelaşi titlu. 

De asemenea, fiecare inculpat a fost obligat să plătească statului suma de câte 10.000.000 lei 
(ROL) – cheltuieli judiciare. 

Prin decizia penală nr.128/A/2006 a CurŃii de Apel Cluj această sentinŃă a fost desfiinŃată 
integral cauza fiind trimisă spre rejudecare primei instanŃe cu motivarea, în esenŃă, că deşi s-a 
formulat o cerere de recuzare a tuturor judecătorilor de la Tribunalul Maramureş (după ce, în 
prealabil, prin încheierea penală nr.470/14.12.2005 a aceleiaşi instanŃe s-a respins cererea de 
recuzare a preşedintelui de complet), s-a trecut la soluŃionarea dosarului. În al doilea rând, asistenŃa 
juridică era obligatorie în raport de infracŃiunile pentru care inculpaŃii au fost trimişi în judecată 
(avocatul ales al inculpaŃilor a părăsit sala de judecată, dar nu a reziliat contractul de asistenŃă 
juridică întrucât a formulat o cerere de recuzare a tuturor judecătorilor de la Tribunalul Maramureş). 
Cauza s-a judecat în lipsa acestuia fără a fi desemnat un apărător din oficiu pentru 8 dintre inculpaŃi 



(D.P.D., I.A., C.C., G.M., P.E., S.Z., D.O., D.M. zis " M. "), prin urmare, hotărârea este nulă 
absolut. 

S-a dispus ca în rejudecare să se verifice soluŃia pronunŃată de Curtea de Apel Cluj cu 
privire la cererea de recuzare a tuturor judecătorilor de la Tribunalul Maramureş şi în funcŃie de 
soluŃia pronunŃată să se reia dezbaterile pe fondul cauzei cu asigurarea asistenŃei juridice a 
inculpaŃilor; de asemenea, s-a dispus a se lua în examinare şi celelalte aspecte invocate de inculpaŃi 
în cuprinsul motivelor de apel. 

 Din probele de la dosar au rezultat următoarele: 
 Tribunalul a respins cererea de constatare a nulităŃii urmăririi penale şi de restituire a cauzei 

la procuror pentru refacerea acesteia formulată de inculpaŃii D.P.D., I.A., C.C., G.M., D.O., D.M. şi 
însuşită de inculpaŃii F.B., D.R., P.E. şi S.Z. întrucât motivele invocate în acest sens nu se 
încadrează în cele prevăzute de art.332 C.pr.pen. care permit pronunŃarea unei asemenea soluŃii. 
Cercetarea penală s-a făcut de organul competent - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş 
nefiind aplicabile în cauză nici din acest punct de vedere prevederile acestui text legal. 

Prin încheierea penală nr.82/28.12.2005 pronunŃată de Curtea de Apel Cluj în dosarul 
nr.18968/RG/2005 s-a respins cererea de recuzare a tuturor judecătorilor de la Tribunalul 
Maramureş formulată de inculpaŃii D.P.D., D.O., P.E., S.Z., G.M., D.M., C.C. şi I.A. Chiar dacă 
această cerere a fost respinsă s-a impus a fi reluată dezbaterea pe fond a cauzei dată fiind soluŃia 
instanŃei de apel de desfiinŃare a sentinŃei cu consecinŃa trimiterii dosarului spre rejudecare urmare a 
considerării că, în speŃă, nu s-a asigurat asistenŃa juridică a inculpaŃilor (în considerentele deciziei 
curŃii de apel s-a dispus a se verifica soluŃia pronunŃată de această instanŃă cu privire la această 
cerere şi în funcŃie de soluŃia adoptată a se relua dezbaterile pe fond). 

Cu privire la fondul cauzei tribunalul reŃine că în cursul anului 2000 inculpaŃii P.E., D.O., 
G.M., D.P., I.A., D.R., S.Z., C.C., F.B., D.M. zis "M." s-au constituit într-un grup organizat o parte 
din membrii grupului acŃionând în Ńară, iar cealaltă parte în străinătate pentru recrutarea, transportul 
în străinătate a unor persoane majore şi minore în vederea practicării prostituŃiei (cu sau fără, 
consimŃământul lor) şi pentru furt. 

 Astfel, în cursul lunii august 2000 părŃii vătămate minore A.D.M. i s-a propus de către o 
terŃă persoană faŃă de inculpaŃii mai sus menŃionaŃi să meargă în străinătate pentru a sustrage bani 
din automatele de taxare din parcări, fapt pe care partea vătămată le-a acceptat, apoi aceeaşi 
persoană ajutată fiind de inculpatul D.P.D. s-a ocupat de obŃinerea în acest sens a paşaportului 
acesteia. La Paris l-a întâlnit pe inculpatul F.B. (care a colectat uneori banii sus traşi inclusiv de 
această parte vătămată şi i-a predat terŃei persoane menŃiona te) şi pe inculpatul S.Z. care pregătea 
acte de identitate false ce erau predate minorilor care se aflau acolo pentru a sustrage bani odată cu 
cardurile falsificate de numitul C.D.. Această partea vătămată a rămas în FranŃa o perioadă de circa 
1 an. 

În vara anului 2002 aceeaşi parte vătămată s-a deplasat în Spania cu ajutorului unei terŃe 
persoane faŃă de grupul de inculpaŃi anterior menŃionat unde aceasta s-a ocupat cu aceeaşi activitate 
în folosul aceluiaşi terŃ ca şi în FranŃa. Aici partea vătămată A.D.M. a rămas circa 8 luni. 

În cursul lunii februarie 2002 partea vătămată minoră U.I. i-a comunicat inculpatului G.M. 
faptul că doreşte să plece la muncă în străinătate, apoi acesta i-a făcut cunoştinŃă cu o terŃă persoană 
care a făcut parte din grupul infracŃional al acestuia şi a făcut demersurile necesare pentru obŃinerea 
paşaportului, apoi inculpatul S.Z. a dus-o la vama din Satu Mare, iar după trecerea frontierei acesta 
a predat-o unei terŃe persoane care a transportat-o până la Paris unde a fost aşteptată de inculpaŃii 
P.E., D.O. şi F.B.. Inculpatul P.E. i-a solicitat aici părŃii vătămate să se prostitueze, i-a reŃinut 
paşaportul, a supravegheat-o şi i-a luat banii obŃinuŃi din practicarea prostituŃiei. Tot aici inculpatul 
F.B. a lovit-o. Partea vătămată nu a avut voie să ia legătura cu alŃi români. Aceasta a rămas în 
FranŃa până la începutul lunii iulie 2002. După reîntoarcerea în Ńară inculpatul S.Z. şi D.R. i-au 
solicitat să nu relateze nici unei persoane ce anume s-a întâmplat în FranŃa motiv pentru care 
inculpatul S.Z. i-a şi dat o sumă de bani. 



Împreună cu partea vătămată U.I. s-a deplasat la Paris şi partea vătămată B.D. căreia o terŃă 
persoană i-a promis că o duce în străinătate să lucreze ca şi menajeră şi care s-a ocupat de obŃinerea 
paşaportului pentru aceasta şi a cazat-o în Sighetu MarmaŃiei în apartamentul inculpatului S.Z.. La 
Paris această parte vătămată a fost aşteptată de inculpaŃii P.E., D.O. şi F.B. cel dintâi fiind cel care 
i-a solicitat să practice prostituŃia şi a şi bătut-o în acest sens, iar banii astfel obŃinuŃi erau predaŃi 
inculpatului P.E. prin intermediul unei terŃe persoane. Partea vătămată a rămas la Paris până în luna 
decembrie 2002, iar după întoarcerea în Ńară inculpaŃii P.E. şi D.R. i-au solicitat să nu facă declaraŃii 
cu privire la cele întâmplate cel de-al doilea predându-i în acest sens anumite sume de bani. 

În cursul lunii martie 2002 părŃii vătămate G.M. care era minoră în acea perioadă i s-a 
propus de către o terŃă persoană un loc de muncă în FranŃa această persoană ocupându-se de 
obŃinerea paşaportului, apoi o altă persoană a transportat-o până la Satu Mare cu autoturismul marca 
BMW proprietatea inculpatului C.C. unde a predat-o unui şofer de microbuz care a transportat-o în 
continuare până la Paris unde a aşteptat-o inculpatul F.B.. Aici partea vătămată a cunoscut o terŃă 
persoană care i-a cerut să se prostitueze, aceasta s-a opus, apoi fiind ameninŃată a fost nevoită să 
practice prostituŃia timp de două săptămâni după care a fost predată inculpatului I.A. care a bătut-o 
şi a obligat-o, de asemenea, să practice prostituŃia timp de trei luni, iar după reîntoarcerea în Ńară i-a 
solicitat să-şi schimbe declaraŃiile pe care le-a dat la parchet. 

Împreună cu partea vătămată G.M. s-a deplasat în FranŃa şi partea vătămată R.A.L. căreia o 
terŃă persoană i-a propus să meargă la lucru în străinătate şi s-a ocupat de obŃinerea paşaportului. 

Inculpatul F.B. a aşteptat-o la Paris unde o terŃă persoană i-a comunicat faptul că va lucra ca 
şi prostituată şi întrucât partea vătămată s-a opus aceasta a lovit-o astfel că a fost nevoită să practice 
prostituŃia timp de şase săptămâni pentru această terŃă persoană care a şi supravegheat-o, apoi a 
predat-o inculpatului P.E. pentru care a practicat prostituŃia timp de trei zile după care a fugit fiind 
ulterior găsită de inculpatul D.M. zis "M." care a ameninŃat-o, a lovit-o şi a predat-o apoi unei terŃe 
persoane care i-a solicitat să se ocupe pentru acest inculpat de furtul de bunuri in diverse magazine 
promiŃându-i-se că în caz afirmativ va fi trimisă în România. 

În cursul anului 2001 părŃii vătămate B.A. o terŃă persoană i-a promis faptul că o va duce la 
muncă în FranŃa. Cu autoturismul inculpatului C.C. aceasta a fost dusă până în comuna Sarasău şi 
apoi a fost dusă în FranŃa unde a fost aşteptată de inculpatul P.E. care i-a comunicat faptul că 
urmează să practice prostituŃia, a lovit-o pentru că s-a opus şi a supravegheat-o. Timp de şapte luni 
partea vătămată a practicat prostituŃia pentru acest inculpat, apoi aceasta a luat legătura cu o 
cunoştinŃă de-a sa stabilită la Viena care a ajutat-o să plece din FranŃa. 

 Tot în cursul lunii martie 2002 partea vătămată T.A.B. a fost abordată de inculpatul G.M. 
care a întrebat-o dacă doreşte să lucreze în străinătate, apoi a pus-o în legătură cu o terŃă persoană 
care i-a promis că o duce la muncă în FranŃa şi a făcut demersuri pentru obŃinerea paşaportului sens 
în care inculpatul D.R. i-a luat părŃii vătămate pozele şi actul de identitate. Înainte de a pleca în 
FranŃa această terŃă persoană i-a oferit apartamentul inculpatului S.Z. unde a şi locuit în mod 
efectiv. Această terŃă persoană s-a ocupat de transportul părŃii vătămate în FranŃa unde a fost 
aşteptată de o altă terŃă persoană şi unde l-a cunoscut pe inculpatul P.E. pentru care a fost nevoită să 
practice prostituŃia neavând paşaportul asupra sa fiindu-i luat de o terŃă persoană şi văzând că alte 
fete care s-au opus au fost agresate fizic de către acesta. Inculpatul P.E. i-a luat prin intermediul 
acestei terŃe persoane banii astfel obŃinuŃi. În luna noiembrie 2002 partea vătămată a reuşit să plece 
din FranŃa cu ajutorul unui client. În luna februarie 200 partea vătămată M.L.V. la propunerea 
inculpatului D.P.D. a plecat la Paris unde ameninŃată fiind de inculpatul P.E. a practicat prostituŃia 
pentru acesta până în luna iunie 2002 fiind supravegheată de o terŃă persoană. În luna iunie 2002 s-a 
reîntors în Ńară ocazie cu care inculpatul D.P.D. i-a propus să meargă în Spania cu inculpatul D.O. şi 
în loc să ajungă în Spania a ajuns tot la Paris unde dându-şi seama că va urma să practice prostituŃia 
pentru acesta a plecat din acel loc. 

In luna martie 2002 o terŃă persoană care i-a împrumutat anterior diverse sume de bani 
martorei S.R.M. a luat legătura cu aceasta şi i-a solicitat să plece în străinătate la prostituŃie pentru 



a-i putea achita datoriile pe care le avea martora faŃă de această persoană. Această terŃă persoană s-a 
ocupat de obŃinerea paşaportului martorei, i-a achitat contravaloarea transportului până la Viena 
unde a aşteptat-o o terŃă persoană. Această din urmă terŃă persoană pe parcursul celor 6 luni în care 
martora a practicat prostituŃia a adunat banii obŃinuŃi de aceasta în acest mod şi i-a predat terŃei 
persoane care a trimis-o pe martoră în străinătate. După un interval de 6 luni martora s-a reîntors în 
Ńară, însă această din urmă terŃă persoană considerând că nu şi-a achitat datoriile i-a solicitat să se 
deplaseze în FranŃa în acelaşi scop. In aceste condiŃii martora s-a deplasat în FranŃa unde a fost 
aşteptată de inculpatul P.E.. Aici martora s-a prostituat timp de circa 2 luni fiind supravegheată de 
inculpatul F.B. şi de o terŃă persoană care au predat banii astfel obŃinuŃi persoanei care a trimis-o în 
FranŃa la prostituŃie. Tot aici martora s-a ocupat şi de furturi din magazine cu ajutorul unor cărŃi de 
credit false. Din FranŃa martora a fost trimisă în Spania de aceeaşi persoană care a trimis-o şi în 
FranŃa aici martora ocupându-se de furturi de bunuri din magazine în acele şi condiŃii ca şi în 
FranŃa. În Spania martora a fost prinsă de organele de poliŃie de mai multe ori fiind expulzată în 
luna august 2002. 

Ulterior inculpaŃii D.R. şi C.C. i-au solicitat martorei să îşi schimbe declaraŃiile date la 
parchet în legătură cu faptele mai sus descrise. 

În luna martie 2002 aceeaşi terŃă persoană care a trimis-o în străinătate pe martora S.R.M. a 
luat legătura cu martora V.G. căreia i-a propus să meargă la muncă în străinătate fapt cu care 
aceasta a fost de acord, apoi s-a ocupat de obŃinerea paşaportului după care i-a comunicat că va 
merge în străinătate, de fapt, la prostituŃie. Inculpatul D.R. a transportat-o până în localitatea 
Certeze judeŃul Satu Mare, apoi martora s-a deplasat cu un microbuz la Paris unde a fost aşteptată 
de o terŃă persoană pentru care martora s-a prostituat timp de 2 săptămâni, apoi s-a prostituat pentru 
inculpatul F.B. timp de 2 luni, iar în luna mai 2002 s-a întors în România întrucât acesta din urmă 
nu a fost mulŃumit de prestaŃiile martorei. 

Împreună cu martora V.G. a fost transportată la Certeze de către inculpatul D.R. şi martora 
C.I. care s-a deplasat, la rândul ei, cu acelaşi microbuz în FranŃa la propunerea unei terŃe persoane. 
De obŃinerea paşaportului s-a ocupat inculpatul D.R.. Martora s-a deplasat în FranŃa cu scopul de a 
sustrage bunuri cu ajutorul unor cărŃi de credit fiind aşteptată aici de aceeaşi terŃă persoană care a 
aşteptat-o şi pe martora V.G.. Această terŃă persoană i-a comunicat faptul că urmează a se prostitua 
faptă cu care martora nu a fost de acord. Timp de 3 săptămâni martora C.I. s-a prostituat pentru 
această terŃă persoană, apoi a fost predată inculpatului P.E. pentru care a fost obligată prin 
ameninŃare cu acte de violenŃă să se prostitueze timp de o săptămână. Martora s-a prostituat şi 
pentru inculpatul D.M. zis "M.". După circa o săptămână martora a reuşit să fugă fiind găsită 
ulterior de inculpatul D.M. zis "M." şi o terŃă persoană cel dintâi cerându-i prin ameninŃare să se 
prostitueze pentru acesta. În acest context martora s-a prostituat pentru acesta timp de 2 zile, apoi 
inculpatul D.M. zis "M." a vândut-o unei terŃe persoane în schimbul sumei de 3.000 Euro de la care 
martora a fugit în cursul zilei următoare. Înainte de a se deplasa în FranŃa martora a fost cazată în 
apartamentul inculpatului S.Z. situat în Sighetu MarmaŃiei. 

Starea de fapt mai sus descrisă a fost dovedită cu declaraŃiile date de părŃile vătămate şi de 
martorii audiaŃi în cauză în ambele faze ale procesului cele date în faza de urmărire penală neputând 
fi înlăturate întrucât o parte din inculpaŃi au încercat să exercite presiuni asupra acestora pentru a le 
determina să-şi schimbe declaraŃiile date în faza de urmărire penală. Prin urmare, revenirea asupra 
declaraŃiilor date iniŃial de către o mare parte din aceste părŃi vătămate şi martori se explică prin 
ameninŃările pe care o parte din aceşti inculpaŃi le-au adus acestora. 

 FaŃă de starea de fapt mai sus descrisă, tribunalul a considerat că faptele inculpatului P.E. 
întrunesc elementele constitutive ale infracŃiunilor de asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. 
de art.323 alin.1,2 C.pen., de proxenetism prev. de art.329 alin.1,2 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 
C.pen., de trafic de persoane prev. de art.12 alin. 1,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplic.ar.41 
alin.2 C.pen. şi de trafic de minori prev. de art.13 alin.1,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001 
cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. 



La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate acestuia tribunalul a avut în vedere gradul 
ridicat de pericol social al faptelor comise (dat de gradul de contribuŃie la comiterea faptelor şi de 
modalitatea în care au fost comise) şi al acestuia (chiar dacă nu are antecedente penale). De 
asemenea, s-au avut în vedere şi pedepsele aplicate în cadrul primului ciclu procesual acestuia 
neputându-i-se agrava situaŃia în noul ciclu de judecată. 

În temeiul art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. a aplicat acestuia pedeapsa cea mai grea de 
12 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii pe 4 ani a drepturilor prev. 
de art.64 lit.a, b C.pen. Pedeapsa se va executa în condiŃiile prev. de art. 71, 64 lit.a,b C.pen. 
Întrucât inculpatul nu s-a folosit de vreo funcŃie, profesie, ocupaŃie în vederea comiterii faptei, 
tribunalul a apreciat că nu se impune a i se interzice şi drepturile prev. de art.64 lit.c C.pen. şi cele 
prev. de art.71, 64 lit.c C.pen. Pentru aceleaşi considerente aceste texte legale nu au fost aplicate 
nici celorlalŃi inculpaŃi. 

In baza art.350, 357 alin.2 lit.b C.pr.pen. s-a menŃinut dispoziŃia de arestare în lipsă a 
inculpatului - măsură ce a fost luată prin încheierea penală nr.255/10.11.2003 de Tribunalul 
Maramureş. 

Faptele inculpatul D.O. astfel cum au fost ele mai sus descrise întrunesc elementele 
constitutive ale infracŃiunilor de asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.1,2 
C.pen., trafic de persoane prev. de art.12 alin.1,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplic.art.41 alin.2 
C.pen. şi trafic de minori prev. de art.13 alin.1,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001. 

La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate acestuia tribunalul a avut în vedere gradul 
de pericol social al faptelor comise (dat de contribuŃia sa la comiterea lor şi de modul în care au fost 
săvârşite) şi al acestuia (nu are antecedente penale), precum şi pedepsele aplicate în primul ciclu 
procesual acestuia neputându-i-se agrava situaŃia în rejudecare. 

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-a aplicat acestuia pedeapsa cea mai grea - de 
7 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii pe 2 ani a drepturilor prev. de 
art.64 lit.a,b C.pen. cu consecinŃele prev. de art. 71, 64 lit.a,b C.pen. În baza art.350, 357 alin.2 lit.b 
C.pr.pen. s-a menŃinut dispoziŃia de arestare în lipsă a acestuia - măsură luată prin încheierea penală 
nr. 255/10.11.2003 de Tribunalul Maramureş. 

Faptele inculpatului G.M. astfel cum au fost ele mai sus descrise constituie infracŃiunile de 
asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.1,2 C.pen. cu aplic. art.37 lit.a C.pen., 
de trafic de persoane prev. de art.12 alin. 1,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.37 lit. a C.pen. 
şi de trafic de minori prev. de art.13 alin. 1, 3, 4 teza penultimă din Legea nr.678/2001 cu aplicarea 
art.37 lit.a C.pen. (aplicarea art.37 lit.a C.pen. se justifică întrucât prin sentinŃa penală nr.109/1997 a 
Judecătoriei Sighetu MarmaŃiei a fost condamnat la pedeapsa de 6 ani închisoare din a cărei 
executare s-a liberat condiŃionat la 10 august 1999 rămânându-i un rest de pedeapsă neexecutat de 
1.183 zile). 

La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate acestuia s-a avut în vedere gradul de 
pericol social al faptelor comise şi al acestuia (este recidivist), precum şi pedepsele aplicate acestuia 
în cadrul primului ciclu procesual. 

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-a aplicat acestuia pedeapsa cea mai grea - de 
6 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii pe 2 ani a drepturilor prev. de 
art.64 lit.a,b C.pen. 

Întrucât în perioada celor 1.183 zile rămase neexecutate din pedeapsa de 6 ani închisoare 
aplicată prin sentinŃa penală nr.109/14.03.1997 a Judecătoriei Sighetu MarmaŃiei inculpatul a comis 
faptele din prezenta cauză, văzând şi gravitatea lor, tribunalul a dat eficienŃă prevederilor art.61 
C.pen. în sensul revocării beneficiului liberării condiŃionate cu privire la acest rest inculpatul 
urmând a executa pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare cu interzicerea pe o durată de 2 ani a 
drepturilor prev. de art.64 lit. a, b C.pen. cu consecinŃele prev. de art. 71,64 lit. a, b C.pen. 



Faptele inculpatului D.P.D. constituie infracŃiunile de asociere pentru săvârşirea de 
infracŃiuni prev. de art.323 alin.1,2 C.pen., complicitate la infracŃiunea de trafic de persoane prev. 
de art.26 C.pen. raportat la art.12 alin.1,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. 

La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate acestuia s-au avut în vedere gradul de 
pericol social al faptelor comise (dat de gradul de contribuŃie la comiterea lor şi de modalitatea în 
care au fost comise) şi al acestuia (nu are antecedente penale - fapt ce atrage aplicabilitatea 
prevederilor art. 74 C.pen.) şi pedepsele aplicate de prima instanŃă în primul ciclu procesual 
pedepsele aplicate de tribunal în rejudecare neputând avea un cuantum mai ridicat. 

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.1 C.pen. s-a aplicat acestuia pedeapsa cea mai grea - de 
3 ani închisoare şi pedeapsa complimentară a interzicerii pe 1 an a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b 
C.pen. cu consecinŃele prev. de art. 71,64 lit.a,b C.pen. 

Faptele inculpatului I.A. constituie infracŃiunile de asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni 
prev. de art.323 alin.1,2 C.pen. şi trafic de minori prev. de art.13 alin.1,3,4 teza penultimă din Legea 
nr.678/2001. 

La stabilirea cuantumului pedepselor aplicate acestui inculpat s-au avut în vedere aceleaşi 
elemente ca şi în cazul inculpatului D.P.. 

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.1 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea 
- de 3 ani închisoare şi interzicerea pe 1 an a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen. pedeapsa 
principală urmând a fi executată în condiŃiile prev. de art. 71,64 lit. a, b C.pen. 

Întrucât tribunalul a dispus în cadrul primului ciclu de judecată achitarea acestui inculpat 
pentru instigare la infracŃiunea de fals în declaraŃii prev. de art.25 C.pen. raportat la art.292 C.pen., 
în temeiul art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. şi art.10 lit.d C.pr.pen., văzând şi faptul că acestuia nu i se 
agrava situaŃia în noul ciclu procesual s-a menŃinut această soluŃie. Mai mult, chiar dacă, în speŃă, 
comiterea acestei fapte în raport de partea vătămată G.M. a fost probată, tribunalul a considerat că 
infracŃiunii de fals în declaraŃii îi lipseşte un element constitutiv, respectiv situaŃia premisă (cerinŃa 
că simpla declaraŃie a unei persoane făcută în faŃa unui organ competent a o primi să fie 
producătoare de consecinŃe juridice). Or, denunŃul făcut de o parte vătămată este supus cenzurii 
instanŃei, iar declaraŃiile date apoi la organele de cercetare penală şi la instanŃă nu produc prin ele 
însele consecinŃe juridice fiind necesar a fi coroborate cu celelalte probe aflate la dosar. Prin 
urmare, nu s-a reŃinut nici existenŃa unei instigări la această infracŃiune. 

Faptele inculpatului D.R. astfel cum au fost ele mai sus descrise întrunesc elementele 
constitutive ale infracŃiunilor de asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin. 1,2 
C.pen., de trafic de persoane prev. de art.12 alin.l,2 lit.a din Legea nr.678/200l cu aplicarea art.41 
alin.2 C.pen., de trafic de minori prev. de art.13 alin.I,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001 şi 
cea de încercare de a determina mărturia mincinoasă prev. de art.261 alin. 1 C.pen. 

La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate acestui inculpat s-au avut în vedere 
aceleaşi elemente ca şi în cazul inculpatului D.P.D. (gradul de pericol social al fiecăreia din faptele 
comise dat de gradul de contribuŃie al acestuia la săvârşirea lor, gradul de pericol social al 
inculpatului - nu are antecedente penale şi împrejurarea că acestuia nu i se poate agrava situaŃia in 
cadrul celui de-al doilea ciclu procesual faŃă de cea stabilită în cadrul celui dintâi ciclu de judecată). 

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea 
- de 5 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii pe 2 ani a drepturilor 
prev. de art.64 lit.a,b C.pen. Pedeapsa principală se va executa în condiŃiile prev. de art.7l, 64 lit.a,b 
C.pen. 

În temeiul art.88 s-a dedus din pedeapsa rezultantă perioada arestului preventiv (13 
septembrie 2004- 2 august 2005). Se va menŃine până la rămânerea definitivă a sentinŃei măsura 
obligării de a nu părăsi localitatea. 

Întrucât în cadrul primului ciclu procesual inculpatul a fost achitat pentru instigare la 
infracŃiunea de fals în declaraŃii prev. de art.25 C.pen. rap. la art.292 C.pen., în temeiul art.11 pct.2 
lit.a C.pr.pen. şi art.10 lit.d C.pr.pen., văzând şi faptul că acestuia nu i se poate genera o situaŃie mai 



grea decât cea stabilită de tribunal prin prima sentinŃă pronunŃată în cauză (aceasta fiind apelată 
doar de către inculpaŃi), instanŃa a menŃinut această soluŃie. Mai mult, chiar dacă s-a probat în cauză 
faptul că acest inculpat a încercat să le determine pe părŃile vătămate U.I. şi B.D. să dea declaraŃii 
neconforme cu starea reală de fapt, faptele sale nu întrunesc elementele constitutive ale acestei 
infracŃiuni pentru aceleaşi considerente cu cele menŃionate în cazul inculpatului I.A.. 

Faptele inculpatului S.Z. astfel cum au fost ele descrise anterior întrunesc elementele 
constitutive ale infracŃiunilor de asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.1,2 
C.pen., de trafic de persoane prev. de art.12 alin.1,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplicarea art.41 
alin.2 C.pen. şi de trafic de minori prev. de art.13 alin.1,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/200l cu 
aplic. art.41 alin.2 C.pen. 

La stabilirea cuantumului pedepselor aplicate acestuia s-au avut în vedere aceleaşi elemente 
ca şi în cazul celorlalŃi inculpaŃi (gradul de pericol social al faptelor comise reflectat de contribuŃia 
pe care acesta a avut-o la săvârşirea faptelor, gradul de pericol social al inculpatului - acesta nu are 
antecedente penale şi imposibilitatea agravării situaŃiei sale prin hotărârea pronunŃată în rejudecarea 
cauzei). 

In temeiul art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-a aplicat acestuia pedeapsa cea mai grea - 
de 10 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii pe 3 ani a drepturilor 
prev. de art.64 lit.a,b C.pen. Pedeapsa principală se va executa în condiŃiile prev. de art.7l, 64 lit.a,b 
C.pen. 

InfracŃiunea de proxenetism prev. de art.329 alin.1,2 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. 
(părŃi vătămate S.R.M. şi V.G.) pentru care inculpatul a fost trimis în judecată nu a fost probată 
astfel că pentru aceasta a fost achitat, în temeiul art.10 lit.a C.pr.pen. 

În baza art.350, 357 alin.2 lit.b C.pr.pen. s-a menŃinut dispoziŃia de arestare în lipsă a 
inculpatului - această măsură fiind dispusă prin încheierea penală nr.255/10.11.2003 a Tribunalului 
Maramureş. 

Faptele inculpatului C.C. comise în maniera mai sus descrisă constituie infracŃiunea de 
asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.l,2 C.pen., complicitate la infracŃiunea 
de trafic de persoane prev. de art.26 C.pen. raportat la art.12 alin.l,2 lit.a din Legea nr.678/200l, 
complicitate la infracŃiunea de trafic de minori prev. de art.26 C.pen. raportat la art.13 alin.l,3,4 teza 
penultimă din Legea nr.678/200l cu aplicarea art.4l alin.2 C.pen. şi infracŃiunea de încercare de a 
determina mărturia mincinoasă prev. de art.261 alin.1 C.pen. 

La stabilirea cuantumului pedepselor aplicate acestui inculpat s-au avut în vedere aceleaşi 
elemente ca şi în cazul celorlalŃi inculpaŃi lipsa de antecedente penale fiind reŃinută ca şi 
circumstanŃă atenuantă. 

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea 
- de 3 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea - a interzicerii pe 1 an a drepturilor 
prev. de art.64 lit.a,b C.pen. Pedeapsa principală se va executa în condiŃiile prev. de art.71, 64 lit.a,b 
C.pen. 

Şi acest inculpat fiind achitat în cadrul primului ciclu de judecată pentru instigare la 
infracŃiunea de fals în declaraŃii prev. de art. 25 C.pen. raportat la art.292 C.pen., în temeiul art.11 
pct.2 lit.a C.pr.pen. raportat la art.10 lit.d C.pr.pen. şi neputându-i-se agrava situaŃia prin hotărârea 
pronunŃată în rejudecarea cauzei, tribunalul a dispus achitarea sa pentru această faptă (parte 
vătămată U.I.). De asemenea, tribunalul a considerat că această soluŃie se impune şi în raport de 
considerentele menŃionate în cazul inculpatului I.A.. 

Faptele inculpatul F.B. întrunesc elementele constitutive ale infracŃiunilor de asociere pentru 
săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin.1,2 C.pen., de proxenetism prev. de art.329 alin.1,2 
C.pen., de trafic de persoane prev. de art.12 alin.1,2 lit.a din Legea nr.678/2001 şi trafic de minori 
prev. de art.13 alin.1,3,4 teza penultimă din Legea nr.678/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. 

La stabilirea cuantumului pedepselor aplicate acestui inculpat s-au avut în vedere aceleaşi 
elemente ca şi în cazul celorlalŃi inculpaŃi (acesta nu are antecedente penale). 



 În temeiul art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.3 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai 
grea - de 6 ani închisoare şi pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii pe 2 ani a 
drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen. pedeapsa principală urmând a fi executată în condiŃiile prev. 
de art. 71, 64 lit. a, b C.pen. 

Potrivit art.88 C.pen., din pedeapsa rezultantă s-a deduce perioada arestului preventiv (17 
septembrie 2003 - 2 august 2005). S-a menŃinut până la rămânerea definitivă a sentinŃei măsura 
obligării de a nu părăsi localitatea. 

Faptele inculpatului D.M. zis "M." întrunesc elementele constitutive ale infracŃiunii de 
asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni prev. de art.323 alin. 1,2 C.pen. cu aplicarea art.37 lit.b 
C.pen., de trafic de persoane prev. de art.12 alin.1,2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplicarea art.41 
alin.2 C.pen. şi a art.37 lit.b C.pen. şi de trafic de minori prev. de art.13 alin.1,3,4 teza penultimă 
din Legea nr.678/2001 cu aplicarea art.37 lit.b C.pen. (aplicarea art.37 lit.b C.pen. se justifică 
întrucât prin sentinŃa penală nr.125/1994 a Tribunalului Maramureş a fost condamnat la pedeapsa de 
2 ani închisoare din a cărei executare s-a liberat condiŃionat la data de 22 octombrie 1996 
rămânându-i un rest de pedeapsă neexecutat de 422 de zile).Cuantumul fiecărei pedepse aplicate 
acestui inculpat a fost stabilit în raport de elementele ce au fost avute în vedere şi în cazul celorlalŃi 
inculpaŃi cu precizarea că acest inculpat este recidivist. 

Prin sentinŃa penală nr.252/06.11.2003 a Tribunalului Maramureş acestui inculpat i s-au 
aplicat pedepsele de 10 ani închisoare cu interzicerea pe o durată de 4 ani a drepturilor prev. de 
art.64 lit.a,b C.pen. şi de 13 ani închisoare cu interzicerea pe o perioadă de 4 ani a aceloraşi drepturi 
(pentru fapte comise în perioada ianuarie - iulie 2002 împreună cu inculpatul din acel dosar) - 
pedepse ce au fost contopite în pedeapsa rezultantă de 13 ani închisoare cu interzicerea pe 4 ani a 
drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. S-a contopit apoi această pedeapsă rezultantă cu cea de 7 
luni închisoare (aplicată prin sentinŃa penală nr.619/25.10.2001 a Judecătoriei Sighetu MarmaŃiei 
rămasă definitivă prin decizia penală nr.347/23.05.2002 a CurŃii de Apel Cluj, în temeiul art.39 
alin.1 şi 34 lit.b C.pen., pedeapsa rezultantă fiind de 13 ani închisoare cu interzicerea pe 4 ani a 
drepturilor prev. de art.64 lit. a, b C.pen. 

FaŃă de perioada în care inculpatul a comis faptele din prezenta cauză (2000-2002), faŃă de 
cea în care le-a comis pe cele pentru care a fost condamnat prin sentinŃa penală nr.252/2003 a 
Tribunalului Maramureş (ianuarie-iulie 2002), văzând şi data la care a rămas definitivă această 
sentinŃă (7 decembrie 2004), tribunalul a constatat că acestea sunt concurente astfel că pedepsele 
aplicate prin prezenta sentinŃă se vor contopi cu cele aplicate prin sentinŃa menŃionată (după ce în 
prealabil pedeapsa rezultantă aplicată prin aceasta a fost descontopită în elementele sale 
componente) pedeapsa rezultantă fiind de 13 ani închisoare şi s-a aplicat pedeapsa complimentară 
cea mai grea a interzicerii pe o perioadă de 4 ani a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen. (conform 
art.35 alin. 3 C.pen.). 

Întrucât prin sentinŃa penală nr.252/2003 a Tribunalului Maramureş s-a dat eficienŃă cu 
puterea de lucru judecat prevederilor art.39 alin.1 C.pen. raportat la art.34 lit.b C.pen. în raport de 
pedeapsa de 7 luni închisoare aplicată prin sentinŃa penală nr.619/25.10.2001 a Judecătoriei Sighetu 
MarmaŃiei, tribunalul potrivit acestor prevederi legale a contopit pedeapsa rezultantă de 13 ani 
închisoare cu cea de 7 luni închisoare inculpatul urmând a executa în final pedeapsa rezultantă de 
13 ani închisoare şi pedeapsa complimentară a interzicerii pe 4 ani a drepturilor prev. de art.64 
lit.a,b C.pen. Pedeapsa principală se va executa în condiŃiile prev. de art. 71,64 lit. a, b C.pen. 

S-au anulat mandatele de executare emise anterior şi s-a emis un nou mandat potrivit 
prezentei sentinŃe. 

Sub aspectul laturii civile a cauzei, tribunalul a reŃinut faptul că întrucât cauza s-a trimis spre 
rejudecare primei instanŃe urmare a apelului declarat doar de către inculpaŃi acestora nu li se poate 
agrava situaŃia nici din acest punct de vedere. Prin urmare, instanŃa a verificat dacă sumele stabilite 
cu titlu de despăgubiri civile în sarcina inculpaŃilor obligaŃi la plata lor (nu şi a celorlalŃi neobligaŃi 
de prima instanŃă cărora nu li se poate agrava situaŃia) în cadrul primului ciclu procesual se justifică. 



Fiind probată vinovăŃia inculpaŃilor G.M., S.Z., D.R., D.O. şi P.E. în raport de partea 
vătămată U.I., a inculpaŃilor F.B. şi I.A. faŃă de partea vătămată G.M., a inculpaŃilor F.B., P.E. şi 
D.M. zis "M." faŃă de partea vătămată R.A.L., precum şi a inculpaŃilor F.B. şi S.Z. faŃă de partea 
vătămată A.D.M. şi întrucât aceste părŃi vătămate au fost minore la data la care inculpaŃii menŃionaŃi 
au comis faŃă de acestea faptele din prezenta cauză fiind astfel incidente prevederile art.17 
C.pr.pen., aceştia au fost obligaŃi în solidar la plata de despăgubiri civile către aceste părŃi vătămate 
potrivit dispozitivului sentinŃei. 

Sumele la care aceştia urmează a fi obligaŃi cu titlu de despăgubiri pentru daune morale sunt 
justificate raportat la suferinŃele psihice şi fizice la care au fost supuse aceste părŃi vătămate urmare 
a faptelor pe care aceşti inculpaŃi le-au comis. 

Cu privire la sumele ce urmează a fi confiscate de la inculpaŃi, în temeiul art.329 alin.4 
C.pen. şi a art.19 alin.1 din Legea nr.678/2001, tribunalul a reŃinut faptul că inculpaŃilor nu li se 
poate agrava situaŃia nici sub acest aspect (nu pot fi obligaŃi la plata unor astfel de sume de bani alŃi 
inculpaŃi decât cei care au fost obligaŃi prin sentinŃa penală nr.483/2005 a Tribunalului Maramureş, 
iar celor care au fost obligaŃi prin această hotărâre judecătorească nu li se poate impune plata unor 
sume mai mari decât cele indicate în această sentinŃă). Pe cale de consecinŃă, se va stabili dacă 
sumele reŃinute cu acest titlu de tribunal în cadrul primului ciclu procesual se justifică. 

S-a constatat astfel cu privire la inculpatul P.E. că faŃă de acesta s-a probat în cauză 
comiterea infracŃiunii de trafic de persoane şi trafic de minori (părŃi vătămate B.D., B.A., M.L., C.I., 
T.A., U.I., R.A.L.). Banii obŃinuŃi din practicarea prostituŃiei de către aceste părŃi vătămate au fost 
însuşiŃi de acest inculpat. PărŃile vătămate au indicat faptul că au obŃinut din practicarea prostituŃiei 
diverse sume de bani (100-1.000 Euro/noapte) şi că s-au ocupat cu aceasta pentru inculpatul P.E. 
perioade diferite de timp (B.D.- 9 luni, B.A.-7 luni, M.L. - 4 luni, C.I.- o săptămână, T.A. - 6 luni, 
U.I. - 6 luni, R.A.L. - 3 zile) rezultând astfel o perioadă totală de 32 de luni. Având în vedere o 
sumă minimă de 1.000 Euro dobândită/lună de fiecare parte vătămată considerată ca fiind în mod 
cert obŃinută de acestea, precum şi perioada de 32 de luni în care acestea au practicat prostituŃia, 
tribunalul a apreciat că suma de 32.000 Euro confiscată de la acest inculpat (mai precis 
contravaloarea în lei a acesteia) în cadrul primului ciclu procesual este pe deplin justificată instanŃa 
urmând a dispune confiscarea contravalorii în lei a acestei sume de la acest inculpat. 

În privinŃa inculpatului D.M. zis "M." instanŃa a reŃinut faptul că acesta a vândut-o pe partea 
vătămată C.I. în schimbul sumei de 3.000 Euro diferenŃa de 1.000 Euro (din cea de 4.000 Euro la 
care l-a obligat tribunalul în primul ciclu de judecată) fiind obŃinută de pe urma părŃii vătămate 
R.A.L.. Prin urmare, de la acest inculpat s-a confiscat în folosul statului contravaloarea în lei a 
sumei de 4.000 Euro. 

De la inculpatul F.B. tribunalul a confiscat în primul ciclu procesual contravaloarea în lei a 
sumei de 1.500 Euro. S-a constatat că această sumă a fost obŃinută de inculpat în urma practicării 
prostituŃiei de către martora V.G. astfel că tribunalul a dispus confiscarea de la acest inculpat a 
contravalorii în lei a acestei sume. 

De la inculpatul I.A. s-a confiscat contravaloarea în lei a sumei de 2.000 Euro pe care acesta 
a obŃinut-o în urma practicării prostituŃiei de către partea vătămată G.M. timp de 3 luni. Chiar dacă 
în cazul celorlalŃi inculpaŃi s-a avut în vedere o sumă de 1.000 Euro/lună obŃinută de părŃile 
vătămate, tribunalul nu îl poate obliga pe acest inculpat la plata contravalorii în lei a sumei de 3.000 
Euro (aferentă perioadei de 3 luni menŃionate) pentru că, în caz contrar, i s-ar agrava situaŃia faŃă de 
cea stabilită prin sentinŃa penală nr.483/2005 a acestei instanŃe. Mai mult, această parte vătămată a 
obŃinut cele mai mici sume faŃă de cele obŃinute de restul părŃilor vătămate (cel mult 100 
Euro/noapte). 

 Tribunalul a respins cererea de îndreptare a erorii materiale susŃinută ca fiind cuprinsă în 
încheierea pronunŃată în acest dosar în şedinŃa din 28 martie 2007 - cerere formulată de inculpatul 
D.R. prin apărătorul său ales întrucât în şedinŃa din 28 martie 2007 nu s-a prezentat la apelul 
nominal pentru acest inculpat avocatul, tocmai acesta fiind considerentul pentru care apărătorul ales 



al acestuia a fost amendată în acea şedinŃă tribunalul apreciind că prin aceasta s-a împiedicat a se 
exercita de către instanŃă atribuŃiile ce îi revin (soluŃionarea cauzei pe fond) fiind astfel încălcate 
prevederile art.198 alin. 4 lit. a C.pr.pen. De asemenea, susŃinerile reprezentantului parchetului 
inserate în încheierea de şedinŃă din aceeaşi dată la pagina 5 alin.1 sunt conforme cu notele cuprinse 
în caietul grefierului. 

În temeiul art.191 C.pr.pen. fiecare inculpat a fost obligat la plata către stat a sumei de câte 
1.306 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (din suma totală cea de 1.200 lei reprezintă onorariile 
avocatului desemnat din oficiu pe seama părŃilor vătăma te - câte 150 lei pentru fiecare parte 
vătămată) din care suma de câte 150 lei reprezintă onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru 
fiecare inculpat. Onorariile avocaŃilor desemnaŃi din oficiu pentru fiecare inculpat şi fiecare parte 
vătămată s-au suportat în avans din fondurile Ministerului JustiŃiei. 

Împotriva acestei sentinŃe au formulat apel inculpaŃii P.E., D.O., C.C., F.B., D.M., S.Z., 
D.R., D.P.D., I.A., G.M., solicitând desfiinŃarea acesteia ca nelegală şi netemeinică şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanŃe, întrucât le-a fost încălcat dreptul la apărare, pe de o parte 
întrucât deşi s-a invocat în cauză o excepŃie de neconstituŃionalitate instanŃa a respins-o ca tardiv 
introdusă, deşi trebuia să sesizeze Curtea ConstituŃională, iar pe de altă parte nu s-au respectat 
îndrumările date de Curtea de Apel prin Dec.nr.128/A/2006 în sensul verificării tuturor apărărilor 
formulate în cauză de inculpaŃi, instanŃa neadministrând alte probe. Pe de altă parte, deşi potrivit 
art.24 din Legea 678/2001 şi art.290 C.proc.pen. judecata trebuia să aibă loc în şedinŃa nepublică, 
instanŃa de fond a judecat cauza în şedinŃa publică ceea ce atrage nulitatea absolută a hotărârii. 

Analizând sentinŃa atacată pe baza actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma excepŃiilor 
ridicate şi a motivelor de apel invocate, Curtea apreciază că apelurile sunt întemeiate pentru 
considerentele ce se vor arăta în cele ce urmează. 

În primul rând, conform prevederilor art.303 alin.6 C.proc.pen. instanŃa suspendă judecata, 
prin încheiere motivată şi în cazul în care a fost ridicată o excepŃie de neconstituŃionalitate, până la 
soluŃionarea de către Curtea ConstituŃională a excepŃiei, încheiere ce este supusă recursului în 
termen de 24 ore. 

La termenul din 21 februarie 2006 instanŃa a dat cuvântul asupra fondului cauzei, însă cu 
toate acestea, întrucât apărătorii aleşi ai inculpaŃilor au refuzat să pună concluzii, cauza s-a amânat 
pe data de 28 februarie. La termenul din 28 februarie 2007 cauza a fost luată în lipsa procurorului 
de şedinŃă, s-au invocat de către apărătorii inculpaŃilor D.P.D., C.C. şi D.R. câte o cerere privind 
două excepŃii de neconstituŃionalitate, instanŃa arătând că se va pronunŃa la termenul următor, 
respectiv la 28 martie. La 28 martie faŃă de cererile de amânare formulate de doi dintre apărători 
cauza s-a amânat pentru data de 25 aprilie, iar la acest termen instanŃa a respins cele două excepŃii 
de neconstituŃionalitate arătând că au fost formulate după terminarea cercetării judecătoreşti, 
respectiv după ce s-a dat cuvântul asupra fondului cauzei, amânând pronunŃarea sentinŃei pentru 
data de 9 mai 2007. 

Procedând în modul descris mai sus, este evidentă că instanŃa de fond a încălcat prevederile 
art.303 alin.6 C.proc.pen. întrucât era obligată să suspende judecata şi să sesizeze Curtea 
ConstituŃională cu excepŃiile de neconstituŃionalitate invocate de apărătorii inculpaŃilor. Motivarea 
instanŃei că acestea au fost formulate după terminarea cercetării judecătoreşti, după ce s-a dat 
cuvântul pe fondul cauzei nu este întemeiată întrucât fondul cauzei s-a dezbătut în realitate la data 
de 25 aprilie 2007 în prezenŃa apărătorilor aleşi ai inculpaŃilor şi a procurorului de şedinŃă. Aşa cum 
rezultă din actele dosarului, cererile privind excepŃiile de neconstituŃionalitate au fost formulate în 
scris încă de la termenul din 28 februarie 2007. 

Nu se poate susŃine că la termenul din 21 februarie 2006 s-a dezbătut fondul cauzei când 
hotărârea judecătorească a fost pronunŃată la data de 9 mai 2007. 

Potrivit art.306 C.proc.pen. deliberarea şi pronunŃarea hotărârii se fac de îndată după 
încheierea dezbaterilor. Pentru motive temeinice deliberarea şi pronunŃarea pot fi amânate cel mult 
15 zile. 



De asemenea, potrivit art.340 alin.4 C.proc.pen., pentru motive temeinice dezbaterile pot fi 
întrerupte. Întreruperea nu poate fi mai mare de 5 zile. 

Astfel, dacă la termenul din 21 februarie 2006 s-a dezbătut fondul cauzei, cel târziu la data 
de 26 februarie, instanŃa trebuia să rămână în pronunŃare cu această cauză, ori aşa cum rezultă din 
cele de mai sus expuse, acest lucru s-a întâmplat abia la termenul din 25 aprilie, deci după două luni 
de zile. 

Curtea apreciază că în acest mod s-a încălcat dreptul la apărare al inculpaŃilor, impunându-se 
trimiterea cauzei spre rejudecare potrivit art.379 pct.2 lit.a C.proc.pen. 

De asemenea, potrivit art.24 din Legea 678/2001, şedinŃele de judecată în cauzele privind 
infracŃiunea de trafic de persoane prev. de art.13 nu sunt publice. Ori din practicaua sentinŃei atacate 
de altfel şi din restul încheierilor rezultă că judecata a avut loc la termenul din 25 aprilie 2007 în 
şedinŃă publică, încălcându-se astfel prevederile art.24 alin.1 din Legea 678/2001 dispoziŃii 
imperative, nerespectarea lor ducând la sancŃiunea nulităŃii absolute, dispoziŃiile relative la 
publicitatea şedinŃei de judecată fiind prevăzute sub sancŃiunea nulităŃii absolute conform 
dispoziŃiilor art.197 alin.3 C.proc.pen. 

În concluzie, sub aspectele arătate pe baza excepŃiilor invocate, Curtea va admite apelurile 
inculpaŃilor, va desfiinŃa sentinŃa în întregime, va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanŃe, 
respectiv Tribunalului Maramureş. 

Cu ocazia rejudecării, instanŃa de fond va respecta şi îndrumările Deciziei nr.128/A/2007 a 
CurŃii de Apel Cluj.(Judecător Iuliana Moldovan) 

 
 

InculpaŃi minori şl majori în aceeaşi cauză, nefiind posibila disjungerea. Publicitatea şedinŃei de 
judecată 

Potrivit art. 486 C.proc.pen., când în aceeaşi cauză sunt mai mulŃi inculpaŃi dintre care unii 
minori şi alŃii majori şi nu este posibilă disjungerea, instanŃa judecă în compunerea prevăzută de 
art. 483 C.proc.pen. şi după procedura obişnuită. 

SecŃia penală şi de minori, decizia penală nr. 618/R din 16 octombrie 2007 
Judecătoria Zalău, prin sentinŃa penală nr.32 din 17 ianuarie 2007, în baza art.11 pct.2 lit.a 

C.proc.pen. raportat la art. 10 (1) lit. b./1 Cod procedură penală a fost achitat pe inculpatul T.D., 
pentru comiterea infracŃiunii de furt calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 208 (1) raportat la 
art.209 (1) lit.a, e, g Cod penal cu aplicarea art.41 (2) Cod penal. 

În baza art. 18 ind. 1 Cod penal raportat la art. 91 lit. c Cod penal s-a aplicat inculpatului 
T.D. o amendă administrativă în cuantum de 400 lei pentru comiterea infracŃiunii de furt calificat. 

S-a făcut aplicarea art. 440 Cod procedură penală privind executarea amenzii. 
În baza art. 208 (1) raportat la art.209 (1) lit.a, e, g, i Cod penal cu aplicarea art.41 (2) Cod 

penal, art. 74 Cod penal şi art. 76 lit. c Cod penal a fost condamnat inculpatul R.I.C., la pedeapsa de 
: 1 (un) an închisoare pentru comiterea infracŃiunii de furt calificat. 

În baza art. 861 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei pe o perioada de 3 ani, care 
constituie termen de încercare pentru inculpat, sub supravegherea Serviciului de ProbaŃiune de pe 
lângă Tribunalul Sălaj. 

Inculpatul R.I.C. se va supune măsurilor de supraveghere prevăzute de art.863 lit. a, b, c, d 
Cod penal. 

S-a atras atenŃia inculpatului asupra prevederilor art.83 Cod penal. 
În baza art. 11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 10 (1) lit. c Cod procedură 

penală a fost achitat inculpatul minor R.L.M., pentru comiterea infracŃiunii de furt calificat, prev. şi 



ped. de art. 208 (1) raportat la art.209 (1) lit.a, e, g Cod penal cu aplicarea art.41 (2) Cod penal şi 
art. 99 (3) Cod penal. 

In baza 208 (1) raportat la art.209 (1) lit.a, e, g, Cod penal cu aplicarea art.41 (2) Cod penal, 
art. 74 Cod penal şi art. 76 lit. c Cod penal a fost condamnat inculpatul BSD, , la pedeapsa de 8 
(opt) luni închisoare pentru comiterea infracŃiunii de furt calificat. 

În baza art. 861 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei pe o perioadă de 2 ani şi 8 
luni, constituind termen de încercare pentru inculpat, sub supravegherea Serviciului de ProbaŃiune 
de pe lângă Tribunalul Sălaj, inculpatul BSD urmând a se supune măsurilor de supraveghere 
prevăzute de art.863 lit. a, b, c, d Cod penal. S-a atras atenŃia inculpatului asupra prevederilor art.83 
Cod penal. În baza art. 11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 10 (1) lit. b/1 Cod 
procedură penală a fost achitat inculpatul NC pentru comiterea infracŃiunii de furt calificat, prev. şi 
ped. de art. 208 (1) raportat la art.209 (1) lit.a, e, g, i Cod penal cu aplicarea art.41 (2) Cod penal. 

In baza art. 18 ind. 1 Cod penal raportat la art. 91 lit. c Cod penal s-a aplicat inculpatului 
N.C.I. o amendă administrativă în cuantum de 300 lei pentru comiterea infracŃiunii de furt calificat. 

S-a făcut aplicarea art. 440 Cod procedură penală privind executarea amenzilor. 
S-a constatat că părŃile vătămate nu s-au constituit părŃi civile în cauza deoarece pagubele 

lor au fost reparate. 
Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut în fapt următoarele: 
In noaptea de 11/12.07.2005 după o înŃelegere prealabilă inculpaŃii BSD şi T.D. au luat din 

portbagajul autoturismului Dacia 1300 cu număr de înmatriculare -aparŃinând prietenului său S.F. 
un cric auto cu permisiunea acestuia. Cu ajutorul acelui cric inculpaŃii au sustras o roată auto de la 
autoturismul părŃii vătămate M.D., care era parcat. Ulterior prejudiciul a fost recuperat în natură iar 
partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză. 

În noaptea de 18/19.07.2005 inculpatul B.S.D. singur a sustras o bucată ornamentală de grilă 
şi bara faŃă de pe autoturismul aparŃinând părŃii vătămate S.C. M.I. S.R.L. Ulterior prejudiciul a fost 
recuperat în natură, administratorul părŃii vătămate nu s-a constituit parte civilă în cauză. 

În cursul lunii septembrie 2005 în timp ce inculpaŃii T.D. şi H.L. se plimbau cu maşina prin 
Zalău, au fost sunaŃi de către inculpatul H.I. pentru a-l lua cu maşina din zona Brădet-Zalău, iar 
când s-a urcat în maşina condusă de T.D., inculpatul H.I. avea asupra lui o plasă în care se aflau 4 
capace ornamentale pentru roŃi auto. 

Cei doi inculpaŃi nu au ştiut că inculpatul H.I. a sustras acele capace de la autoturismele 
părŃilor vătămate A.S.G. şi P.S.M. 

Prejudiciul creat de inculpatul H.I. a fost recuperat ulterior, astfel că părŃile vătămate nu s-au 
mai constituit părŃi civile în cauză. 

În luna octombrie 2005 pe timp de noapte inculpatul H.I.C. împreună cu numitul K.O. au 
sustras un acumulator auto de pe autoturismul aparŃinând părŃii vătămate T.V. Deoarece prejudiciul 
a fost recuperat ulterior partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză. 

În data de 19/20.11.2005 inculpaŃii H.I.C. şi N.C. au sustras roata de rezervă din 
autoturismul aparŃinând părŃii vătămate C.T. Ulterior partea vătămată şi-a recuperat prejudiciul şi nu 
s-a constituit parte civilă în cauză. 

În perioada 15-19.11.2005 pe timp de noapte inculpaŃii H.I.C. şi N.C.I. au sustras prin 
folosirea unor chei potrivite mai multe bunuri din autoturismul părŃii vătămate D.I. Ulterior partea 
vătămată şi-a recuperat prejudiciul şi nu s-a constituit parte civilă în cauză. 

Din cuprinsul referatelor de evaluare întocmite de Serviciul de ProbaŃiune de pe lângă 
Tribunalul Sălaj a rezultat că inculpaŃii T.D., H.I.C., H.L.M., B.S.D. şi N.C.I. au şanse ridicate de 
reintegrare socială şi prezintă un risc scăzut de recidivă. 

Potrivit art.181 Cod penal nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală, dacă 
prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege şi prin conŃinutul ei concret, fiind 
lipsită în mod vădit de importanŃă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracŃiuni. 



La stabilirea în concret a gradului de pericol social s-a Ńinut seama de modul şi mijloacele de 
săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea 
produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoanele şi conduitele făptuitorilor. 

Totodată instanŃa a reŃinut faptul că prejudiciile relativ mici, create părŃilor vătămate au fost 
recuperate în totalitate de către inculpaŃi, iar aceştia au avut o comportare sinceră în cursul 
procesului penal, sens în care s-a reŃinut în sarcina acestora şi circumstanŃele atenuante prevăzute de 
art. 74 Cod penal cu efectul de atenuare al pedepselor. 

ReŃinându-se că inculpatul H.L.M. nu a participat la sustragerea capacelor de roŃi aspect 
confirmat de coinculpaŃii T.D. şi H.I., instanŃa a achitat pe acest inculpat în temeiul art. 10 lit.c Cod 
procedură penală. 

Cu privire la inculpaŃii T.D. şi N.C.I., având în vedere valoarea mică a prejudiciilor create, 
care au fost recuperate, că inculpatul T.D. este student, iar inculpatul N.C.I. este angajat, că aceştia 
se află la primele abateri de acest gen, instanŃa i-a achitat pe aceşti inculpaŃi în temeiul art. 10 lit. b1 
Cod procedură penală şi Ie-a aplicat o sancŃiune cu caracter administrativ: o amendă de 400 lei 
pentru inculpatul T.D. şi o amendă de 300 lei pentru inculpatul N.C.I.. 

Referitor la modul de executare al pedepsei inculpatului H.I.C., având în vedere că pedeapsa 
închisorii aplicată nu este mai mare de 3 ani, iar inculpatul nu este recidivist, instanŃa a apreciat că 
scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului, astfel în baza art. 861 Cod 
penal se va suspenda executarea pedepsei susmenŃionată pe o perioadă de 3 ani care constituie 
termen de încercare pentru inculpat în condiŃiile art. 82 Cod penal, sub supravegherea Serviciului de 
ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Sălaj. Inculpatul va fi obligat să se supună măsurilor de 
supraveghere prevăzute de art.863 lit.a,b,c,d Cod penal. 

Referitor la modul de executare al pedepsei inculpatului BSD, având în vedere că pedeapsa 
închisorii aplicată nu este mai mare de 3 ani, iar inculpatul nu este recidivist, instanŃa a apreciat că 
scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate a inculpatului, astfel în baza art. 861 Cod 
penal a suspendat executarea pedepsei susmenŃionată pe o perioadă de 2 ani şi 8 luni care constituie 
termen de încercare pentru inculpat în condiŃiile art. 82 Cod penal, sub supravegherea Serviciului de 
ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Sălaj. Inculpatul a fost obligat să se supună măsurilor de 
supraveghere prevăzute de art.863 lit.a,b,c,d Cod penal. 

De asemenea, în baza art. 359 Cod procedură penală s-a atras atenŃia inculpatului asupra 
prevederilor art. 83 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării condiŃionate în cazul 
săvârşirii de noi infracŃiuni. 

împotriva sentinŃei au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău şi inculpatul 
BSD. 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău a considerat sentinŃa nelegală pentru următoarele 
motive: 

InstanŃa de fond a pronunŃat hotărârea doar pe baza probelor administrate în cursul judecăŃii 
ignorând probele administrate în cursul urmăririi penale, unde inculpatul HLM a recunoscut 
săvârşirea furtului de capace ornamentale de pe autoturisme, în baza unei înŃelegeri anterioare cu 
fratele său şi inculpatul T.D. care confirmă cele susŃinute de HL. 

S-a mai susŃinut că nu se justifică aplicarea sancŃiunilor cu caracter administrativ faŃă de 
inculpaŃi vând în vedere modalitatea în care au săvârşit faptele, noaptea, din locuri publice şi de mai 
multe persoane, iar HLM a mai fost condamnat anterior pentru infracŃiune la legea circulaŃiei. 

S-a solicitat aplicarea faŃă de toŃi inculpaŃii a pedepselor cu închisoarea şi suspendarea 
executării acestora conform art.861 C.pen. 

Inculpatul BD a solicitat să se dispună achitarea sa în baza art.181 C.pen. şi aplicarea unei 
amenzi administrative. 

Tribunalul Sălaj prin decizia penală nr.68 din 9 mai 2007, a admis apelurile declarate de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău şi inculpatul BSD împotriva sentinŃei penale nr.32/2007 a 



Judecătoriei Zalău, în privinŃa condamnării inculpatului BS şi al temeiului achitării inculpatului 
HLM. 

A desfiinŃat hotărârea atacată sub aceste aspecte şi judecând cauza în fond în baza art.11 
pct.2 lit.a raportat la art.10 iit.b1 C.proc.pen. a achitat pe inculpaŃii BSD şi HLM, pentru comiterea 
infracŃiunii de furt calificat prev. de art.108 alin.1, 209 alin.1 lit.a,e,g C.pen. cu aplicarea art.41 
alin.2 C.pen. şi art.99 alin.3 C.pen. pentru inculpatul minor H.L.M. 

în baza art.91 C.pen. a aplicat acestora o amendă administrativă de 400 lei. 
Au fost menŃinute celelalte dispoziŃii ale sentinŃei penale atacate. 
împotriva deciziei Tribunalului Sălaj a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Sălaj, solicitând a se constata nulitatea absolută a deciziei penale 68/2007 a Tribunalului Sălaj cu 
consecinŃa trimiterii cauzei spre rejudecare instanŃei de apel. 

Curtea examinând recursul declarat prin prisma motivului invocat constată că acesta este 
fondat, fiind incident în speŃă cazul de casare prev. de art.385/9 alin.1 pct.4 C.proc.pen. 

Potrivit art.486 C.proc.pen., când în aceeaşi cauză sunt mai mulŃi inculpaŃi, dintre care unii 
minori şi alŃii majori, şi nu este posibilă disjungerea, instanŃa judecă în compunerea prevăzută de 
art.483 şi după procedura obişnuită. 

Art.290 din acelaşi cod prevede că şedinŃa de judecată este publică, iar nerespectarea 
publicităŃii este sancŃionată cu nulitate absolută în condiŃiile art.197 alin. (2) C.proc.pen. 

In cauză, din examinarea încheierilor din 21 martie, 18 aprilie, 9 mai 2007 rezultă că 
şedinŃele de judecată au fost lipsite de publicitate, contrar textelor de lege menŃionate potrivit 
cărora, având de soluŃionat o cauză privind inculpaŃi majori şi unul minor, prima instanŃă trebuia să 
asigure publicitatea şedinŃelor de judecată. 

Neprocedând astfel, în speŃă s-a pronunŃat o hotărâre lovită de nulitate absolută, motiv 
pentru care recursul se va admite în baza art. 385/15 pct.2 lit.c C.proc.pen., se va casa hotărârea 
atacată şi se va trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Sălaj. 

Pe cale de consecinŃă, toate actele procesuale fiind lovite de nulitate absolută, se va proceda 
la audierea inculpaŃilor majori şi minori în şedinŃă publică, iar în cazul în care se va ajunge la 
concluzia vinovăŃiei acestora, se va avea în vedere că faptele au fost comise pe timp de noapte, din 
locuri publice, în mod repetat, de către mai multe persoane împreună şi de către inculpaŃi majori 
împreună cu minori. 

în baza art. 189 Cproc.pen. se va stabili onorar avocaŃial în favoarea Baroului Cluj în sumă 
de 450 lei pentru inculpaŃii T.D., N.C.I., HLM, sumă ce se va avansa din F.M.J. 

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului în baza art.192 pct.3 alin.3 C.proc.pen. 
(Judecător Viorel-Virgil Andreieş) 

 
 

Probe strânse în cursul urmăririi penale. Verificarea obligatorie a acestora de către instanŃa de 
judecată 

Urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenŃa 
infracŃiunilor, la identificarea făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii acestora, pentru a se 
constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. 

Probele strânse în cursul urmăririi penale, nu servesc drept temei de condamnare ci doar ca 
temei de trimitere în judecată. 

Pentru a servi drept de condamnare, aceste probe trebuie în mod obligatoriu verificate de 
către instanŃă în faza de judecată, în şedinŃa publică, oral, nemijlocit şi contradictoriu. 

Numai după verificarea de către instanŃă a probelor descoperite şi strânse la urmărirea 
penală, cu respectarea principiilor publicităŃii, oralităŃii, nemijlocirii şi contradictorialităŃii şi după 
administrarea oricăror alte probe care apar necesare pentru aflarea adevărului se va putea ajunge 



la convingerea motivată, asupra probelor care exprimă adevărul şi asupra celor care dimpotrivă 
trebuie înlăturate. 

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 281/R din 15 mai 2007  
Prin sentinŃa penală nr.740/2006 a Judecătoriei Zalău, în baza art.11 pct.2 lit.a Cod penal 

rap.la art.10 lit.d Cod penal inculpatul V.V., a fost achitat pentru săvârşirea infracŃiunii de ultraj 
contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. şi ped. de art.321 (1) Cod penal. 

Prin aceeaşi sentinŃă în baza art.11 pct.2 lit.a Cod penal a fost achitat inculpatul R.D.L., 
pentru săvârşirea infracŃiunii de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii şi liniştii publice 
prev. şi ped. de art.321 (1) Cod penal şi inculpatul V.V.I., pentru infracŃiunea prev. de art.321 alin.1 
Cod penal cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal. 

În baza art.192 Cod penal cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia. 
Pentru a pronunŃa această hotărâre instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
La data de 21.08.2005 în comuna Meseşenii de Jos s-a organizat Festivalul cântecului 

popular "Ecouri Meseşene", spectacolul fiind organizat de către Primăria comunei Meseşenii de Jos 
şi Consiliul JudeŃean Sălaj. 

La acest spectacol au participat aproximativ 1.000 de persoane (săteni) printre care şi un 
grup de persoane de etnie rromă (cca.20) care stăteau separat la o masă mai îndepărtată de restul 
sătenilor. 

Când festivalul era pe terminate la faŃa locului se mai aflau cca.50 de persoane, inclusiv 
grupul de rromi printre care şi inculpaŃii V.V.S., R.D.L. şi V.V.I. aflaŃi sub influenŃa băuturilor 
alcoolice. 

Deoparte de săteni, în grupul de rromi, datorită unor discuŃii contradictorii s-a ivit un 
scandal între cei trei inculpaŃi care s-au lovit reciproc. 

Şeful de post al poliŃiei din comună şi ajutorul şefului de post aflaŃi şi ei la faŃa locului le-u 
solicitat inculpaŃilor să se liniştească, iar aceştia s-au potolit. Din declaraŃiile martorilor P.E., B.Z., 
B.R. şi P.F., rezultă că altercaŃia dintre inculpaŃi nu a avut amploarea unui scandal public care să-i 
deranjeze pe cei prezenŃi, iar inculpaŃii nu sunt cunoscuŃi ca persoane agresive şi certăreŃe în 
comună. 

Sub aspectul laturii obiective a infracŃiunii de ultraj contra bunelor moravuri "scandalul 
public" ca rezultat al acŃiunii făptuitorului trebuie să inducă o stare de nemulŃumire, de indignare, de 
oroare a persoanelor din jur, să lezeze bunele obiceiuri şi comportări care implică respect reciproc 
între membrii unei colectivităŃi. 

Sub aspectul laturii subiective infracŃiunea de ultraj contra bunelor moravuri se săvârşeşte cu 
intenŃie directă sau indirectă după cum făptuitorul prevăzând atingerea adusă bunelor moravuri sau 
scandalul public, ca rezultat al acŃiunii sale, urmăreşte sau acceptă producerea acestui rezultat. 

Având în vedere împrejurările concrete în care s-a comis fapta şi anume că cei trei inculpaŃi 
se aflau în stare de ebrietate şi s-au certat între ei în interiorul grupului de rromi iar scandalul lor nu 
au deranjat nici persoanele din grupul de săteni şi nici persoanele din grupul de rromi, instanŃa a 
apreciat că în cauză lipseşte unul din elementele constitutive ale infracŃiunii, respectiv latura 
subiectivă, intenŃia făptuitorilor. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău care a 
apreciat sentinŃa ca nelegală pentru motivele următoare: inculpaŃii au recunoscut că în prezenŃa a 50 
de persoane s-au lovit fiind necesară intervenŃia organelor de poliŃie; infracŃiunea de ultraj contra 
bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice se realizează sub aspectul laturii obiective, prin 
săvârşirea în public de acte sau gesturi, în proferarea de cuvinte sau expresii jignitoare sau în orice 
alte manifestări, fapta fiind de natură să aducă atingere bunelor moravuri sau un scandal public. 

Din materialul probator rezultă că la incident au asistat aproximativ 50 de persoane şi că fără 
intervenŃia organelor de poliŃie scandalul ar fi luat amploare.  



Faptele celor 3 inculpaŃi nu pot fi considerate ca simple încălcări ale unor norme de 
convieŃuire socială a ordinii şi liniştii publice. 

AcŃiunile intenŃionate ale inculpaŃilor au adus atingere bunelor moravuri şi au fost de natură 
să provoace un scandal public. 

Prin decizia penală nr.19 din 28 februarie 2007, pronunŃată de Tribunalul Sălaj, s-a respins 
ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău, reŃinându-se că instanŃa de 
fond a avut în vedere împrejurările concrete în care s-a comis fapta şi anume că inculpaŃii se aflau în 
stare de ebrietate şi s-au certat între ei în interiorul grupului de rromi iar scandalul lor nu a deranjat 
nici grupul de săteni şi nici grupul de rromi. 

Lipsind unul din elementele constitutive ale infracŃiunii - latura subiectivă instanŃa de fond 
în mod corect a achitat pe cei trei inculpaŃi în conformitate cu dispoziŃiile art.11 pct.2 lit.a Cod 
penal rap. la art.10 lit.d Cod penal. 

Împotriva acestei decizii a formulat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, solicitând 
casarea acesteia împreună cu sentinŃa primei instanŃe, iar în urma rejudecării cauzei să se dispună 
condamnarea inculpaŃilor pentru săvârşirea infracŃiunii de ultraj contra bunelor moravuri, arătând în 
motivare că instanŃa pe de o parte s-a bazat exclusiv pe declaraŃiile celor patru martori P.E., B.Z., 
B.R. şi P.F., care au revenit însă nejustificat asupra declaraŃiilor date la urmărirea penală în care au 
precizat că scandalul inculpaŃilor a tulburat ordinea şi liniştea publică, iar pe de altă parte nu a luat 
în considerare declaraŃiile martorilor P.V., L.O. şi R.R., precum şi declaraŃiile inculpaŃilor care au 
recunoscut săvârşirea faptelor. 

Analizând recursul formulat pe baza actelor şi lucrărilor dosarului, Curtea constată că acesta 
este nefondat pentru considerentele ce se vor arăta în cele ce urmează: 

InstanŃa de fond a procedat la audierea mai multor martori care au fost prezenŃi la incidentul 
intervenit între inculpaŃi, însă toŃi aceşti martori au relatat că incidentul a avut loc la sfârşitul 
festivalului, că mai erau prezenŃi în jur de 30-40 persoane, că romii stăteau la mese separat de restul 
participanŃilor şi că scandalul nu i-a deranjat şi nu a tulburat liniştea publică. De altfel nici unul 
dintre martorii audiaŃi de instanŃa de fond nu au declarat în sensul că altercaŃia intervenită între 
inculpaŃi să fi avut amploarea unui scandal public care să-i deranjeze pe cei prezenŃi, inculpaŃii nu 
sunt cunoscuŃi ca persoane agresive şi certăreŃe, iar la solicitarea şefului de post din comună şi a 
ajutorului şefului de post, aceştia s-au liniştit. 

Într-adevăr în faza de urmărire penală martorii au declarat că inculpaŃii au conturbat ordinea 
şi liniştea celor din jur, precum şi pe ei personal, însă probele administrate în faza de urmărire 
penală trebuie readministrate nemijlocit de către instanŃă. 

Astfel, potrivit art.200 C.proc.pen. urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor 
necesare cu privire la existenŃa infracŃiunilor, la identificarea făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii 
acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. 

Din economia textului de lege enunŃat rezultă în mod clar că probele strânse în cursul 
urmăririi penale, nu servesc drept temei de condamnare ci doar ca temei de trimitere în judecată. 

Pentru a servi drept de condamnare, aceste probe trebuie în mod obligatoriu verificate de 
către instanŃă în faza de judecată, în condiŃiile prevăzute de art.289 şi art.290 C.proc.pen., adică în 
şedinŃa publică, oral, nemijlocit şi contradictoriu. 

Numai după verificarea de către instanŃă a probelor descoperite şi strânse la urmărirea 
penală, cu respectarea principiilor publicităŃii, oralităŃii, nemijlocirii şi contradictorialităŃii şi după 
administrarea oricăror alte probe care apar necesare pentru aflarea adevărului se va putea ajunge la 
convingerea motivată, asupra probelor care exprimă adevărul şi asupra celor care dimpotrivă trebuie 
înlăturate. 

Or, în cauză se constată că instanŃa de fond audiind martorii din faza de urmărire penală, 
aceştia şi-au modificat declaraŃiile în sensul că nu au fost deranjaŃi de incidentul intervenit între 
inculpaŃi, astfel că soluŃiile pronunŃate de către instanŃe în sensul achitării acestora pentru 
infracŃiunea prev. de art.329 C.pen. sunt corecte.  



În concluzie, Curtea va constata că recursul Parchetului este nefondat, sens în care în baza 
art.38515 pct.1 lit.b C.proc.pen. îl va respinge. 

În baza art.192 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. 
(Judecător Viorel-Virgil Andreieş) 

 

Probele şi mijloacele de probă în contextul instrumentării unor cauze privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. ObligaŃia instanŃei de judecată de a lămuri cauza sub toate aspectele, pe bază 

de probe 

Obiectul cauzei penale l-a constituit infracŃiunile de închiriere de mărfuri pirat contra cost 
prevăzută de art. 1396 pct. 6 din Legea nr. 185/2004 şi reproducerea neautorizată pe sisteme de 
calcul de programe pentru calculator prevăzută de art. 1399 din Legea nr. 285/2005. Organele de 
poliŃie s-au rezumat la o vizualizare doar a situaŃiei existente la faŃa locului, împrejurare ce nu 
poate constitui şi implicit nu poate fi acceptată la fiind un real mijloc de investigaŃie şi de probă 
penală.  

SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 159/A din 29 octombrie 2007 
Prin sentinŃa penală nr. 84 din 19 februarie 2007 a Tribunalului Maramureş, a fost 

condamnată inculpata T.V. pentru săvârşirea infracŃiunilor de: 
- închiriere de mărfuri pirat contra cost prevăzută de art. 139/6 pct.6 din Legea 285/2004 cu 

aplicarea art. 41 alin. 2, art. 74 şi art. 76 lit. e C.penal la pedeapsa de 5 luni închisoare; 
- reproducere neautorizată pe sisteme de calcul de programe pentru calculator prevăzută de 

art. 139/9 din Legea 285/2004 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.penal, art. 74 şi art. 76 lit. d C.penal la 
pedeapsa de 8 luni închisoare. 

În temeiul art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b C.penal s-au contopit pedepsele aplicate în cea mai 
grea, inculpata urmând să execute pedeapsa de 8 luni închisoare. 

În temeiul art. 81 C.penal s-a suspendat condiŃionat executarea pedepsei pe o durată de 2 ani 
şi 8 luni, termen de încercare stabilit în condiŃiile art. 82 c. penal. 

În temeiul art. 359 c.pr.penală s-a atras atenŃia inculpatei asupra dispoziŃiilor prevăzute de 
art. 83 C.penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării. 

În temeiul art. 14 şi art. 346 c. pr. penală raportat la art. 998 şi art. 1000 alin. 3 c. civil 
inculpata a fost obligată în solidar cu partea responsabilă civilmente S C. M.S. Baia Sprie să 
plătească despăgubiri civile pentru daune materiale părŃilor civile, respectiv: contravaloarea în lei a 
sumei de 178,80 Euro de la data plăŃii, societăŃii V.U.G. prin reprezentant; respectiv contravaloarea 
în lei a sumei de 385,60 Euro de la data plăŃii, societăŃii E.A.I. prin reprezentant. 

S-a respins ca neîntemeiată cererea părŃilor civile referitor la plata despăgubirilor civile 
pentru daune morale. 

În temeiul art. 191 alin. 1 c. pr. penală inculpata a fost obligată în solidar cu partea 
responsabilă civilmente S. C. M.S. Baia Sprie să plătească 220 lei cheltuieli judiciare statului. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Societatea cooperativă meşteşugărească S. Baia Sprie, având ca obiect activităŃi de coafură, 

înfrumuseŃare şi altele, la care preşedintă a Consiliului de administraŃie este inculpata T.V., în 
cursul anului 2002 a deschis o sală Internet Cafe, în Baia Sprie, destinată închirierii către public de 
servicii de internet şi a unor programe pentru jocuri. 

La data de 18.08.2005 lucrătorii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul 
Inspectoratului JudeŃean al PoliŃiei Maramureş, au efectuat un control la punctul de lucru al 
societăŃii unde au identificat 11 staŃii de lucru destinate accesării reŃelei de internet şi jocurilor, din 
care funcŃionau opt calculatoare. Costul accesării reŃelei de internet era de 1,8 lei/oră iar pentru 
închirierea de jocuri era de 1,2 lei/oră. 



Inculpatei i s-a solicitat să prezinte licenŃele pentru programele şi jocurile reproduse pe 
staŃiile de lucru, astfel că a prezentat 10 licenŃe pentru programul Windows 98. 

Pentru celelalte programe şi jocuri reproduse pe calculatoare, respectiv Warcraft IIL 
Warcraft IL Aliens vS.Predator şi Broodwar aparŃinând părŃii vătămate Compania V.U.G. nu a 
prezentat licenŃe. 

De asemenea, inculpata nu a prezentat licenŃe pentru jocurile Red Alert 2, F1, Fifa 2002, 
Fifa 2003, Need for speed, Underground Porsche 2000, Moto Racer 2, Moto Racer 3, Need for 
speed 2, Need for Speed Underground Hot Pursuit 2, Yuris Revenge aparŃinând părŃii vătăma te 
Compania E.A.I. 

Conform procesului verbal din 18 august 2005 din dosarul de urmărire penală, programele şi 
jocurile respective au fost depistate ca fiind stocate şi reproduse pe hard-discul calculatoarelor. 

ObligaŃia inculpatei era de a verifica modul de desfăşurare legală a activităŃii sălii de 
internet, astfel că declaraŃiile acesteia că nu se consideră vinovată pe motivul că nu avea cunoştinŃe 
de specialitate pentru verificarea calculatoarelor, nu o exonerează de răspundere. 

Fapta inculpatei T.V., care în cursul lunii august 2005 a închiriat publicului contra cost, 
mărfuri pirat întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii prevăzută de art. 1396 pct. 6 din 
Legea 285/2004 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal. 

Fapta aceleiaşi inculpate, care în cursul lunii august 2005, a reprodus neautorizat pe 8 
sisteme de calcul, programe pentru calculator aparŃinând celor două părŃi vătămate, întruneşte 
elementele constitutive ale infracŃiunii prevăzută de art. 1399 din Legea nr. 285/2004 cu aplicarea 
art. 41 alin. 2 Cod penal. 

În raport de data comiterii faptelor, sunt aplicabile dispoziŃiile Legii nr. 285 din 23.06.2004 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 
deoarece ulterior prin OUG nr. 123 din 1 septembrie 2005 s-a modificat şi completat legea 
respectivă iar prin Legea nr. 329 alin. 14 iulie 2006 a fost aprobată ordonanŃa menŃionată. 

Potrivit art. 145 alin. 3 din Legea nr. 8/1996 aşa cum a fost modificată prin OUG nr. 123 din 
1 septembrie 2005, competenŃa de judecată pentru infracŃiunile prevăzute de art. 139/6 - 143 din 
legea menŃionată, revine tribunalului ca instanŃă de fond. 

De asemenea conform art. 145 alin. 1 din Legea nr. 8/1996 aşa cum a fost modificată, 
constatarea infracŃiunilor prevăzute de aceasta se face de către structurile specializate ale 
Inspectoratului General al PoliŃiei Române, care potrivit art. 214 Cod procedură penală sunt 
obligate să procedeze la luarea de declaraŃii de la făptuitori şi martori. 

În aceste condiŃii, urmărirea penală nu se efectuează obligatoriu de procuror, acesta având 
conform art. 209 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală atribuŃii de supraveghere a urmăririi penale şi cu 
posibilitatea de a efectua orice acte de urmărire penală în cauzele pe care le supraveghează. 

FaŃă de aspectele arătate, nu se relevă în cauză încălcări ale dispoziŃiilor legale care să atragă 
nulitatea absolută a actului de sesizare al instanŃei. 

Cu prilejul audierii inculpatei, i s-a adus la cunoştinŃă despre săvârşirea infracŃiunii 
prevăzută de art. 139/6 alin. 6 din Legea nr. 285/2004 iar cu prilejul audierii acesteia şi prezentării 
materialului de urmărire penală i s-a făcut cunoscut despre învinuirea sub aspectul săvârşirii 
infracŃiunii prevăzute de art. 139/9 din Legea nr. 285/2004, astfel că nu se justifică apărarea că a 
fost trimisă în judecată pentru fapte neprevăzute de lege. 

În dosarul de urmărire penală s-au depus procuri prin care cele două societăŃi părŃi vătămate 
îi conferă avocatului desemnat abilitatea de a le reprezenta cu depline puteri şi autoritate în 
România, în faŃa instanŃelor de judecată în scopul de a acŃiona faŃă de orice violare a drepturilor de 
autor sau altor drepturi înrudite, astfel că a fost împuternicit să semneze şi să înregistreze orice 
documente, să îndeplinească orice fel de formalitate pentru îndeplinirea mandatului şi să întreprindă 
orice acŃiune şi să facă tot ce este necesar pentru ducerea la îndeplinire a mandatelor. 

La individualizarea pedepsei ce s-a aplicat inculpatei, s-a avut în vedere gradul de pericol 
social al faptelor, modul în care au fost comise, respectiv că nu avea o pregătire de specialitate, că 



nu are antecedente penale, astfel că s-au reŃinut în favoarea acesteia circumstanŃe atenuante 
prevăzute de art. 74 Cod penal cu consecinŃa reducerii pedepselor în condiŃiile art. 76 Cod penal sub 
limita minimă prevăzută de lege pentru faptele reŃinute. 

Împotriva sentinŃei în termen legal s-a exercitat calea de atac a apelului de către inculpata 
T.V. şi partea responsabilă civilmente. 

S-au invocat următoarele : 
Se impune achitarea inculpatei de sub învinuirile aduse întrucât lipsesc elementele 

constitutive ale infracŃiunilor, respectiv latura obiectivă şi subiectivă. 
S-a mai solicitat soluŃie de achitare şi întemeiat pe disp.art.10 lit.c C.pr.pen., respectiv că 

fapta nu a fost comisă de inculpată iar în final s-a propus soluŃie şi de achitare întemeiat pe 
disp.art.10 lit.f C.pr.pen., respectiv lipseşte plângerea prealabilă. 

În detaliu ,s-a redat că din probele administrate nu rezultă că au fost încălcate drepturile de 
autor, expertiza efectuată la nivelul instanŃei de apel răspunde favorabil motivelor prezentate de 
către inculpată în susŃinerea nevinovăŃiei sale, în concret jocurile respective pe calculator au fost 
doar extrase de pe internet cu titlu gratuit. Oricum, responsabilitatea concretă privind modul de 
desfăşurare a activităŃii la acea unitate nu revenea în sarcina inculpatei. S-au invocat şi nereguli 
privitoare la plângerile prealabile depuse în cauză. 

În memoriul scris s-au mai menŃionat: 
Nu s-au respectat dispoziŃiile legale privind legala sesizare a instanŃei şi dispoziŃiile 

referitoare la competenŃă. Rechizitoriul trebuia supus confirmării. 
 Ca motiv de desfiinŃare a sentinŃei s-a invocat şi aspectul că plângerea prealabilă a fost 

depusă „in rem” ceea ce nu echivalează cu formularea unei plângeri regulat introduse. 
Curtea analizând apelurile formulate, motivele invocate ,prin prisma art. 371 C.proc.pen., cu 

examinarea cauzei sub toate aspectele de fapt şi de drept, reŃine următoarele : 
Inculpata T.V. deŃine funcŃia de preşedintă a consiliului de administraŃie al SC S. Baia Sprie. 

Această societate în cursul anului 2002, a deschis un punct de lucru în Baia Sprie, unde funcŃiona o 
sală de Internet Cafe. La 18.08.2005, lucrători din cadrul IPJ Maramureş au efectuat un control la 
punctul de lucru al societăŃii, identificând 11 staŃii de lucru destinate accesării reŃelei de internet şi 
jocurilor. 

Inculpata a prezentat un număr de 10 licenŃe pentru programul Windows 98 dar nu a putut 
prezenta licenŃe pentru alte programe şi jocuri pe calculatoare.  

Concret, în actul de sesizare al instanŃei se consemnează că pentru Warcraft IIL Warcraft IL 
Aliens vS.Predator şi Broodwar aparŃinând părŃii vătămate Compania V.U.G. nu a  prezentat 
licenŃe. 

De asemenea, inculpata nu a prezentat licenŃe pentru jocurile Red Alert 2, F1, Fifa 2002, 
Fifa 2003, Need for speed, Underground Porsche 2000, Moto Racer 2, Moto Racer 3, Need for 
speed 2, Need for Speed Underground Hot Pursuit 2, Yuris Revenge aparŃinând părŃii vătămate 
Compania E.A.I. 

Conform procesului verbal din 18 august 2005 din dosarul de urmărire penală, programele şi 
jocurile respective ar fi fost depistate ca fiind stocate şi reproduse pe hard-discul calculatoarelor. 

Inculpata faŃă de învinuirile aduse, urmare a acestor constatări, a arătat că aceasta avea 
obligaŃia doar de a asigura condiŃiile legale de funcŃionare a sălii de internet, nu avea cunoştinŃă că 
pentru programele pentru jocuri pe calculator avea nevoie de licenŃe, acestea ar fi putut fi instalate 
chiar de către clienŃi iar un control total asupra activităŃii clienŃilor nu se putea concret realiza. 

În final inculpata a fost trimisă în judecată pentru faptul că a reprodus în mod neautorizat pe 
un număr de 8 sisteme de calcul programe pentru calculator aparŃinând părŃilor vătămate, iar in 
cursul lunii august 2005 a închiriat publicului contra cost mărfuri pirat, fapte ce ar întruni 
elementele constitutive ale infracŃiunilor prev. de art.139 /9 şi 139/6 din Legea nr.28/2004, cu 
aplic.art.41 al.2 c.pen. 



Ca şi aspecte preliminare ce se impun a fi clarificate în cauză, împrejurări ce ar face de 
prisos orice dezbatere pe fond a pricinii, privit prin prisma motivelor de apel invocate ,se impun a se 
evidenŃia următoarele : 

Potrivit art.145 alin.3 din Legea nr.8/1996, competenŃa de judecată pentru infracŃiunile prev. 
de art.139/6 - 143 revine tribunalului ca instanŃă de fond. 

În raport de data comiterii faptelor sunt aplicabile disp.Legii nr.285/2004 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.8/1996. 

Constatarea prezentelor infracŃiuni de care este legată inculpata se face de către structurile 
specializate ale inspectoratului general al poliŃiei române. Urmărirea penală nu se efectuează 
obligatoriu de procuror, acesta având bineînŃeles atribuŃiile legale de supraveghere a urmăririi 
penale. 

Aşadar aspectele ce ar atrage nulitatea absolută a actului de sesizare ,ce s-a invocat că ar fi 
neregulat întocmit, prin prisma celor mai sus evidenŃiate nu se constată. Aceleaşi aspecte au fost 
învederate şi la nivelul instanŃei de fond care astfel, sub aceste aspecte, a procedat la o legală 
analiză a cauzei 

Plângerile prealabile întocmite de cele două părŃi vătămate sunt depuse in deplină legalitate, 
cu respectarea art.279 şi urm. C.proc.pen. neputându-se astfel consemna împrejurări legate de 
neregularitatea acestora. PărŃile vătămate au depus procuri ce conferă unui avocat abilitatea de a 
depune astfel de plângeri şi a le reprezenta în faŃa organelor judiciare. 

Este evident faptul că plângerile sunt legal formulate atâta vreme cât acestea  au fost depuse 
în termen, au sesizat autorităŃile competente, inclusiv în ceea ce priveşte aspectul vizând 
identificarea persoanelor responsabile - nefiind facile demersurile acestor societăŃi în a întreprinde 
activităŃi proprii de identificare a persoanelor responsabile. Reproducem însă şi textul legal vizat ,ce 
face trimitere la una dintre infracŃiunile pentru care a fost trimisă în judecată inculpate - "Art. 144. - 
În cazul infracŃiunilor prevăzute la art. 139^9 , 140 şi 141, acŃiunea penală se pune în mişcare la 
plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în sensul prezentei legi. Împăcarea părŃilor sau retragerea 
plângerii înlătură răspunderea penală." 

Aşadar impunând-se o dezbatere pe fond a pricinii pentru a vedea în ce măsură se întrunesc 
elementele constitutive ale infracŃiunilor reclamate, sunt de redat următoarele : 

Este real că societatea în cauză are ca şi preşedintă a consiliului de administraŃie pe inculpată 
iar aceasta avea atribuŃii de a asigura condiŃiile legale de funcŃionare, inclusiv a sălii de internet, şi 
de a verifica modul de desfăşurare a activităŃii respective, apărările formulate în sensul că inculpata 
nu ar fi avut acest gen de responsabilităŃi  fiind astfel de înlăturat. 

După cum s-a menŃionat, la 18.08.2005 lucrători din cadrul Serviciului de investigare a 
fraudelor au efectuat un control la acel punct de lucru fiind consemnate cele constatate. 

Organele de anchetă, însă, s-au rezervat la o serie de operaŃiuni formal întocmite, fără 
susŃinere probatorie, fără stabilirea unui raport de cauzalitate ferm între sarcinile inculpatei şi 
pretinsele activităŃi ilegale întreprinse, cu redarea pripită inclusiv a împrejurării că mărfurile 
respective ar fi fost piratate. 

Aceste aspecte decurg din conŃinutul dosarului de urmărire penală în care se redă superficial 
că vinovăŃia inculpatei rezultă din procesele verbale de constatare a infracŃiunilor, fără nici un fel de 
alte investigaŃii ce s-ar fi necesitat, din conŃinutul plângerilor prealabile, din conŃinutul declaraŃiei 
martorei B.N. şi din declaraŃiile inculpatei. 

ConŃinutul rechizitoriului a fost preluat integral la nivelul instanŃei de fond, organ judiciar ce 
nu s-a preocupat în nici un fel de aflarea adevărului în cauză, rezumându-se în a considera că cele 
cuprinse în rechizitoriu sunt reale şi că inculpata este vinovată de faptele imputate. 

Curtea, în virtutea efectului devolutiv al apelului privit prin prisma art.371 C.pr.pen.,  va 
proceda la o examinare riguroasă, ştiinŃifică şi juridică a întregului context faptic şi probatoriu 
întreprins în cauză, pentru a înlătura aceste neajunsuri şi a stabili la modul cert dacă se întrunesc sau 
nu elementele infracŃiunilor reclamate. 



În sprijinul întreprinderii unor astfel de demersuri vine şi raportul de expertiză tehnică în 
calculatoare întocmit în cauză de prof.univ.dr.ing.D.I., care aduce lămuririle necesare aspectelor 
intuite de către instanŃa de apel . 

În acest sens este de subliniat că în cuprinsul expertizei se răspunde de către expert atât la 
obiectivele exprese redate de către instanŃă ,fiind de reprodus în acest sens - că nu există menŃiunea 
organelor de poliŃie cu privire la modalitatea concretă prin care s-ar fi acŃionat pentru conservarea 
probelor sau că expertul nu a avut posibilitatea să constate starea de fapt la momentul acŃiunii de 
control a organului de poliŃie şi în acest fel nu cunoaşte care jocuri au fost găsite funcŃionale pe 
sistemul inspectat şi în ce stare reală erau acestea, cât şi, aşa-zise concluzii globale care deşi se află 
într-o anumită stare ce excede cadrului expertizei ordonate, completează până la urmă anumite 
aspecte de fapt cu conotaŃii juridice ce se impun a fi luate în considerare de instanŃele de judecată în 
vederea desluşirii complete a unei pricini. 

Aşadar, în funcŃie de aceste detalii, este de subliniat că acŃiunea de control a organului de 
poliŃie este marcată de numeroase vicii de natură tehnică şi de procedurală ,care conduc la aspecte 
de neclaritate în ceea ce priveşte cele în final constatate şi implicit la o stare de dubiu ce profită 
inculpatei. 

Astfel, organul de poliŃie nu a ridicat probele pe care se sprijină acuzaŃia, acestea nu au fost 
sigilate sau conservate, nu s-a făcut identificarea prin nume distincte, localizare şi descriere 
detaliată a configuraŃiei calculatoarelor pe care s-ar fi aflat acele aplicaŃii aşa- zis pirat. Concret, 
organele de anchetă s-au rezumat la o vizualizare doar a situaŃiei existente la faŃa locului, 
împrejurare ce nu poate constitui şi implicit nu poate fi acceptată ca fiind un real mijloc de 
investigaŃie şi de probă penală pentru o astfel de speŃă. 

Neefectuându-se alte demersuri ,evident că nu se poate reda că cele vizualizate de organele 
de poliŃie corespund şi realităŃii, mai ales în contextul în care inculpata contestă anumite concluzii 
ale organelor de poliŃie (a arătat că reproducerea programelor pentru calculator ar fi făcut-o clienŃii 
sau că, mărfurile în cauză nu le consideră a fi piratate), iar în cauză s-a apelat şi la cunoştinŃele unui 
expert, persoană ce însă declamă la modul ferm activitatea neprofesionistă a anchetatorilor, 
născându-se astfel o poziŃie ce elimină sau face foarte dificilă orice posibilitate ca informaŃiile 
colectate să fie şi confirmate, analizate şi evaluate. 

Mai mult, organele de poliŃie nu au realizat identificarea gradului de integritate şi 
funcŃionalitate a fiecărei aplicaŃii găsite pe sistemele de calcul prin mijloace profesionale, aşa încât 
în funcŃie de precizările aduse şi de către expert, este imposibil de stabilit responsabilităŃi cu privire 
la cine a instalat aplicaŃiile de tip jocuri, cât de funcŃionale erau acestea, dacă acestea erau de tip 
demo (pentru expunere şi evaluare) sau piratate. 

Altfel spus, se naşte datorită lipsei de profesionalism şi a lacunităŃii documentelor aflate la 
dosar o stare de neclaritate cu privire la toate activităŃile pretins a fi infracŃionale şi ce ar fi 
imputabile inculpatei, aşa încât fără putinŃă de tăgadă ,privind şi prin prisma unor principii de drept 
procesual penal ce instituie că dubiile trebuie să profite inculpatului, se poate reda că practic 
elementele constitutive ale infracŃiunilor reclamate lipsesc, respectiv latura obiectivă şi subiectivă. 

În contextul celor astfel redate, procesual, se poate susŃine că cele reclamate de către 
apelante vizând lipsa elementelor constitutive ale infracŃiunilor corespund realităŃii, impunându-se 
rejudecarea cauzei în urma desfiinŃării în întregime a hotărârii atacate şi pronunŃând o nouă hotărâre 
se va dispune achitarea inculpatei în baza disp.art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.pr.pen., de sub 
cele două învinuiri. 

Evident că o astfel de soluŃie manifestată în latură penală trebuie să producă efecte şi în ceea 
ce priveşte modul de soluŃionare a acŃiunii civile, în acest sens e de redat cele două părŃi vătămate 
au solicitat despăgubiri civile constând în daune materiale şi morale ce sunt nejustificate în 
contextul lipsei laturii obiective şi subiective specifice infracŃiunilor şi urmează a fi respinse 
integral, nefiind întrunite cerinŃele art. 998-999 C.civ. (Judecător Macavei Săndel) 

 



 


